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INNHOLD 

Hjelp til Russland støtter følgende prosjekter

• Vårsol Farm m/bibel- og 
 landbruksskole i Taitsy
• Omsorgssenter for eldre i Taitsy
• Barnebyen Vårsol i Taitsy
• Barnesanatoriet Sosnovy Mys og 

Agape i Vyborg
• Barnesanatoriet i Vyborg
• Dikony i Vyborg
• Lada-senteret i Sovetsky/
 Tokarevo/Djatlovo

• Nytt Liv senteret utenfor 
 St.Petersburg
• Jødene i Vyborg
• Exodus-arbeidet
• Barnebyen Neve Michael i Israel
• Håpets Havn i Israel
• Baptistkirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Vyborg
• Den Lutherske kirken i Primorsk
• Fengselet i Vyborg

• Kvinnefengselet utenfor 
 St.Petersburg
• Fengsel nr.5-isolatet 
 i St.Petersburg
• Bolighjelp
• Bibelspredning
• Matposer til enkeltmennesker/

familier
• Lønner ungdomsarbeidere
• Hjelpesendinger til Russland
• Hjelpesendinger til Estland

«Hjelp til Russland» er en stiftelse som ble etablert for å gi hjelp 
til vanskeligstilte i Vyborg/St. Petersburgområdet i Russland.

Å være en stiftelse betyr at det er en  
regnskapsfører og revisor utenom styret.   
Stiftelsen «Hjelp til Russland» har ingen  
lønnet administrasjon.

STYRET BESTÅR AV: Fra venstre: Einar Frustøl, 
Hanne Risvold, Sigbjørn Handeland (nestleder), 
Jostein Morlandstø og Steinar Harila (leder)

UTFORDRINGER
• Vårsol Farm m/bibel- og landbruksskole
• Bygge boliger for fattige og vanskelig- 

stilte i Vyborg
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LEDER 

Steinar Harila, 
leder for stiftelsen
HJELP til Russland

Skifte i lokale ledere.
Høsten 2005 fikk vi spørsmål fra den Lutherske Kirken 
(Ingerins Kirken) om vi kan hjelpe de med driften av 
gamlehjemmet på Taitsy. De hadde nettopp fått et brev 
fra myndighetene der de sier de ikke lenger ønsket å gi 
driftsstøtte til dette gamlehjemmet. Det var dramatisk 
siden de ikke var forberedt på dette. Biskop Arre Kuu-
kauppi og Mirja Vypyralenko kom til meg en dag mens 
jeg hadde vakt i bussen utenfor Vinter-
palasset i St. Petersburg. Der la de frem saken slik den var. 
Etter det besøkte vi gamlehjemmet og der ble gjort avtale 
om at vi skulle betale inn den støtten som ble borte fra det 
offentlige. Det har vi gjort siden da. 
Vi har også bygget et nytt Omsorgssenter for eldre der. 
Mirja har vært og er lederen på dette stedet.

Mirja tok også kontakt med meg da vi søkte etter tomt for 
å bygge Barnebyen «Vårsol». Hun sa Taitsy hadde tomt 
som vi kunne få gratis. I 2010 ble grunnsteinen 
(en russisk og en norsk bibel) for barnebyen lagt ned. 
Bønnen vår var og er at hele prosjektet skal bæres av og 
på Guds Ord. Mirja har hatt lederansvar for både Om-
sorgssenteret for eldre og Barnebyen «Vårsol». Nå vokser 
arbeidet videre på Barnebyen. Vi skal til å bygge Bibel- og 
Landbruksskole der, i tillegg til all den aktivitet som drives 
der gjennom hele året. Nå har vi, gjennom gode samtaler 
blitt enige med Mirja, at hun skal fra 1.1. 2021 ha ansvaret for 
Omsorgssenteret fo eldre. Så er vi så heldige at vi har fått 

en av beboerne på Barne-
byen «Vårsol» til ny leder fra 
samme dato 1.1. 2021:
Valeriia Aleksandrova, til 
daglig kalt for Lera. Hun er 
gift og har 5 barn. To av dem 
er fosterbarn, ett fosterbarn 
er nå myndig og har flyttet 
hjemmefra.
Hun har fra 2009 hatt mange 
ulike oppgaver i Den Luther-
ske kirken, både innen diakoni 
og vært veileder i Barne- og 

Ungdomsavdelingen i Kirken. Nå er vi takknemlige for at 
hun har sagt ja til å lede dette store arbeidet på Barneby-
en «Vårsol». 

En stor takk til Mirja!
Vi ønsker å takke henne for 
det store arbeidet hun har 
lagt ned til nå, og vi vet at det 
blir ikke mindre i tiden som 
kommer.  
Ved en høvelig anledning 
ønsker vi å markere dette! Vil 
dere ta med Mirja og Valeriia 
i deres bønner nå!

Bibel og Landbruksskolen:

«Lær den unge den veien han skal gå!  
Så viker han ikke fra den når han blir 
gammel». Ord 22:6

Dette er et flott program og en umåtelig stor tjeneste 
med evighetsperspektiv. I trygg forvissning om at når vi 
har med Guds Ord å gjøre, skaper Ordet hva det nevner: 
«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige for-
stand». Sal 119:130. Her vil Jesus åpenbare seg for unge 
hjerter, som blir satt i brann for evangeliet.

Dette har Valeriia skrevet om et annet sted i bladet. La 
meg bare si, dette tilbudet med Bibel- og Landbruksskole 
til ungdom med en bakgrunn fra barneinstitusjoner er 
spesielt. De har ingen mamma og pappa som oppmuntrer 
til studier eller arbeid. Ingen som vil betale for at de skal 
komme seg videre i livet. Her står vi som utsendinger fra 
Himmelen. Vi kan med omsorg i tale og liv vise de unge 
hvem Jesus er. Det er en kjempestor sak å bygge skolen 
som vi må ha for å få lisens til å drive. Det er nå vi må 
sette inn alt vi makter slik at, når koronaen og snøen 
slipper, kan vi sette i gang med å reise bygget. Statistikker 
for barn som skrives ut fra barneinstitusjonene er 
dystre. 40 % sier de blir kriminelle, 40 % blir rusmisbru-
kere, 10 % klarer seg normalt mens 10 % tar sitt eget liv. 
Det er her vi ønsker å sette inn hjelp med Bibel- og Land-
bruksskolen. Vi trenger nå inderlig forbønn og at vi tar et 
samlet krafttak med økonomien. Dette skoletilbudet blir 
ikke som i Norge, at de unge betaler for skolen. Nei, disse 
ungdommene har ikke noen mulighet til å betale for 
seg. Så skoletilbudet blir gratis. Vi ber og håper at noe 
av driften på «Farmen» skal gi inntekter som vil dekke 
noe av driften ved skolen. Skolen er kostnadsberegnet til 
ca. kr. 6.700.000,-  Skolen skal samkjøres med arbeidet 
på Barnebyen «Vårsol».



4  HJELP til Russland

LEDER 

Leiligheter i Vyborg:

Dere kan lese om behovet selv i bladet. Barn jeg har fått se 
vokse opp på hjem for gatebarn i Vyborg, som nå er voksne 
og gift, har fått egne barn. Mennene deres kommer fra sam-
me bakgrunn. De har ingen muligheter til å skaffe seg et sted 
å bo. For dem er det et Guds mirakel om de kan få et sted å 
bo. Vi har andre som er i lederarbeid uten at de har normale 
boforhold. Vi kjenner at Gud har kalt oss til å synliggjøre Hans 
makt og omsorg i møte med de som er utenfor normale 
bo-muligheter. 

«Er det ikke dette at du bryter ditt brød til 
den som sulter, og lar hjemløse stakkarer 
komme i hus – når du ser en naken, at du da 
kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem 
som er av ditt eget kjøtt og blod»? Jes 58:7

Det er dette vi ønsker å gjøre etter som Guds eget Ord sier 
at vi skal gjøre det.

Nå er det praktiske klart. Vi er klare til å 
starte og reise opp både skolen og leilig-
hetene. Jeg vet at for oss er det ganske 
umulig. Men jeg har lært å kjenne den 
Gud som sier han ikke har de samme 
begrensninger som vi mennesker har. 
«For ingenting er umulig for Gud». 
Luk 1:37

Dersom vi sammen nå kan ta et krafttak i bønn og 
offer så er disse prosjektene klare i nær framtid. 
Leilighetene er kostnadsberegnet til kr. 4.900.000,-.

I Jesu navn legger vi ut på troshavet!

Gud velsigne dere alle slik bare Han kan.

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.

HJELP til Russland
maRs 2013, åRgang 14

www.helprussia.no

VIL DU VÆRE MED Å BYGGE 
BEDEHUS I BARNEBYEN VÅRSOL?
Vi trenger din hjelp!

Stiftelsen “Hjelp til Russland” v/ Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 Kristiansand

E-post: steinar@sharila.no / sharila@online.no 
www.helprussia.no

PÅ “VÅRSOL FARM” VIL VI BYGGE 
BIBEL OG LANDBRUKSSKOLE  

SKOLENS 3 FORMÅL:

VI VET OG SER AT DE FORTSATT TRENGER VÅR STØTTE
Blir du med å hjelpe oss med dette nå?

Konto nr. 3080.32.71530 |  Vipps nr: 59695

Vi fortsetter i vårt kall: 
å sette undertrykte fri, bryte hvert et åk, gi brød til de sultne,  

la hjemløse komme i hus og kle de som fryser. (Jes 58:6-11)

1. Gi barnehjems avgangselever et yrke innenfor jordbruk.
2. Forkynne Evangeliet. Lære dem det grunnleggende i den 
kristne troen.
3. Lære dem sosiale koder og husholdning, forberede barna til 
et voksent og selvstendig liv på egenhånd. 

For å kunne oppnå ethvert av disse målene kreves det mye 
styrke, visdom og iver.

Bibel og landbruksskolen som vi skal starte opp på barnebyen “Vårsol”.  
Her ønsker vi å gi gratis utdanning for ungdom som kommer ut fra Barnehjem og andre 
institusjoner. Da de plutselig mister støtte og oppmerksomhet på sin 18 års dag klarer de 

seg ikke videre. Men vårt nye prosjekt “Bibel og landbruksskole” kan bli redningen til 
barnehjems avgangselever og kan gi dem både yrke, et godt liv i samfunnet  

og gi dem frelse og evig liv som er viktigst av alt.

PLANLEGGER NYE LEILIGHETER 
FOR HUSLØSE I VYBORG:
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BIBEL- OG LANDBRUKSSKOLE 

Kjære venner!
Vi takker så hjertelig Stiftelsen Hjelp til Russland for at det nye prosjektet, 
Bibel og landbruksskole, som nå settes i gang, kan bli en virkelighet. 

Dette prosjektet er rettet mot en av de mest sårbare gruppene i befolkningen, barnehjems-avgangselever. 
Staten tar seg av foreldreløse barn mens de bor på barnehjemmet. Men når de er ferdig med sitt opphold der, 
etter at de har fylt 18 år, blir støtteordninger betydelig redusert. Men det er nettopp etter avsluttet opphold på 
barnehjemmet, nå i myndig alder, barna møter sine livs største utfordringer, som er langt fra lette å takle. Ja, de 
er voksne nå, ja, de har et pass, men psyken deres er langt fra utviklet og klar til et voksent liv. Disse barna har aldri 
selv gjort det vi, som vokste opp hjemme, er så vant til å gjøre. Barnehjems-avgangselever har ingen erfaring 
med å håndtere penger selv, de har ingen erfaring med å betale husleie eller andre regninger selv, og de har 
heller ikke lært hva som skjer hvis de ikke betaler regninger i tide. Det går ikke lang tid før barna blir til et offer, fordi 
de er et så lett bytte. Og det går heller ikke langt tid før barna kan havne i kriminelle gjenger, som dessverre skjer 
alt for ofte.

Bibel og landbruksskole kan bli et flott sted hvor barnehjems-avgangselever kan 
få seg en utdanning og et yrke, samtidig som de lærer den åndelige delen, ved å 
gå på bibelskole.
 Skolen vil også fungere som et internat hvor barna får lov til å bo under hele skolegangen. Og dette er en meget 
viktig del av utdanningsprosessen, fordi samtidig som de studerer, vil de lære seg sosiale koder og et dagligliv 
utenom barnehjemmet, slik at de kan ta mer og mer ansvar for sin fremtid selv, for å så bli modne og klare til å 
leve på egen hånd videre. 

Vi ber for gjennomføringen av dette prosjektet og for alle som støtter det store  
arbeidet. 

Mvh, Lera
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Kjære Steinar og styremedlemmer i Stiftelsen "Hjelp til Russland" 

 

Kostnadsinformasjonen for prosjekteringen og byggingen av rekkehus for fattige i Vyborg og 
skolebygget på Vårsol er som følger: 

Men først, Steinar, vi vil likevel dele den totale kostnaden i to trinn og angi det totale 
beløpet til slutt. Dette skyldes det faktum at hvert trinn vil kreve sin tid og innsats når det 
gjelder papirarbeidet, prosjekteringen og annet forberedende arbeid. Det totalbeløpet skal 
betraktes som bestående av to deler. Dette er et virkemiddel som vil hjelpe oss til å 
analysere våre fremgangsmåter ved selve gjennomføringen.  

 

1. Rekkehus for fattige, Vyborg - 6 leiligheter 

 

 

 

Trinn 1: prosjektering, registrering av tomten, installasjon av interne nettverk, tilkobling til 
eksterne nettverk, forberedende arbeid, EUR 75.000,- 

Trinn 2: grunnmur, konstruksjoner, tak, tilrettelegging av uteområde, bygging av gjerde 
rundt komplekset, EUR 395.000,- 

TOTALT: EUR 470.000,- 

Ca. Kr. 4.900.000,- 

 

 

 

 

Kostnadsinformasjonen for prosjekteringen og byggingen av rekkehus for fattige i Vyborg og skolebygget 
på Vårsol er som følger:

Men først, Steinar, vi vil likevel dele den totale kostnaden i to trinn og angi det totale beløpet til slutt. 
Dette skyldes det faktum at hvert trinn vil kreve sin tid og innsats når det gjelder papirarbeidet, 
prosjekteringen og annet forberedende arbeid. Det totalbeløpet skal betraktes som bestående 
av to deler. Dette er et virkemiddel som vil hjelpe oss til å analysere våre fremgangsmåter ved 
selve gjennomføringen.

1. Rekkehus for fattige, Vyborg - 6 leiligheter

Trinn 1: prosjektering, registrering av tomten, installasjon av interne nettverk, tilkobling til 
eksterne nettverk, forberedende arbeid, EUR 75.000,-

Trinn 2: grunnmur, konstruksjoner, tak, tilrettelegging av uteområde, bygging 
av gjerde rundt komplekset, EUR 395.000,-

TOTALT: EUR 470.000,-

Ca. Kr. 4.900.000,-

Kjære Steinar og styremedlemmer 

i Stiftelsen ”Hjelp til Russland”

SKOLEBYGG OG LEILIGHETER 
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SKOLEBYGG OG LEILIGHETER 

   
 

   
 

2. Bibel- og landbruksskole med sovesaler, barnebyen Vårsol. 

 

 

Trinn 1: prosjektering (et tilbud fra prosjekteringsbyrå, EUR 22.700,-), registrering av 
tomten, installasjon av interne nettverk, tilkobling til eksterne nettverk, forberedende 
arbeid, EUR 19.300,-   

Trinn 2: grunnmur, konstruksjoner, tak, heis, EUR 598.000,- 

TOTALT: EUR 640.000,- 

Ca. Kr. 6.700.000,- 

 

Merknader: 

Prisen inkluderer ikke: møbler og kjøkkenutstyr. 

Prisen inkluderer: komplett konstruksjon med innvendig og utvendig arbeid, WC og bad, 
heis for funksjonshemmede, nødutgang samt nød trapp, tilrettelegging av uteområde.  

 

Med vennlig hilsen, Master 

Sergey og Konstantin 

05.01.2021 

 

2. Bibel- og landbruksskole med sovesaler, barnebyen Vårsol.

Trinn 1: prosjektering (et tilbud fra prosjekteringsbyrå, EUR 22.700,-), 
registrering av tomten, installasjon av interne nettverk, tilkobling til eksterne nettverk, 
forberedende arbeid, EUR 19.300,-

Trinn 2: grunnmur, konstruksjoner, tak, heis, EUR 598.000,-

TOTALT: EUR 640.000,-

Ca. Kr. 6.700.000,-

Merknader:
Prisen inkluderer ikke: møbler og kjøkkenutstyr.
Prisen inkluderer: komplett konstruksjon med innvendig og utvendig arbeid, WC og bad, 
heis for funksjonshemmede, nødutgang samt nød trapp, tilrettelegging av uteområde.

Med vennlig hilsen, Master
Sergey og Konstantin
05.01.2021
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KONSTANTIN TIKHONOV SKRIVER

Vi gleder oss veldig til rekkehus prosjektet for fattige blir ferdigstilt og 
leiligheter står på plass til å ta imot dem som er i nød!

Den lutherske kirke i Vyborg er blitt et fast møtested mellom russere og Stiftelsen Hjelp til Russland. 
Stiftelsens leder, Steinar Harila, har under sine reiser blitt oppmerksom på at kirkegjengere spesielt 
i evangeliske forsamlinger i landet befinner seg i en veldig vanskelig og utsatt tilstand i forhold til en 
vanlig og alminnelig mellomklasse. 

Hvorfor er det slik? Jo, faktum er at en inderlig kristen som er født på ny og som bekjenner sin tro også 
gjennom gjerninger, én som lever etter Jesu Kristi bud ofte blir forskjellsbehandlet i vårt urettferdige 
samfunn. Landet vi lever i idag, er blitt et land hvor folk tilpasser seg etter forholdene og bruker moralen 
kun når det passer, og kristne som ikke følger det samme skitne spillet, blir sett ned på. Denne bitre 
sannheten må bare innrømmes. Russland, som brøt seg løs fra kommunismens grusomme klør, sliter 
fortsatt med tilnærmingen mot demokratiet og friheten, og det skyldes en del grunner som vi ikke skal 
ta opp her. Samfunnskritiske støtteordninger for vanskeligstilte i samfunnet fikk aldri den ordentlige 
utviklingen som var så høyst nødvendig. Steinar Harila fikk øye på denne situasjonen i Russland og fikk 
en idé om å bygge et hjem for dem som sliter med å skaffe seg et sted til å bo for en overkommelig 
husleiepris. Enkelt sagt går denne ideen ut på å hjelpe mennesker som ellers risikerer å miste alt de 
har og hjelpe dem fra å bli kastet ut på gata pga lave inntekter og veldig høye leiepriser.

Myndighetene i Vyborg by ble så imponert over tankesettet og arbeidet som drives av Hjelp til Russland og 
har støttet forslaget om å bygge slike leiligheter for vanskeligstilte i samfunnet og kommet med et tilbud 
om å gi en gratis tomt som slike rekkehus med leiligheter kan bygges på. Og det ble signert en avtale med 
byen. Å få tildelt en tomt i Vyborg by gratis er meget flott av flere grunner. For det første, byen ligger nesten 
helt på grensa til vesten og er veldig attraktiv. For det andre, forretningsmenn fra Moskva og andre storbyer 
er blitt nærmest kjøpehaier som kjøper ut store områder og ikke sparer på noe. Dermed blir et alminnelig 
borger skjøvet vekk fra boligmarkedet og sliter veldig. Men nå er avtalen med byen signert og det foregår 
forhandlinger for å komme videre med prosjektet. 

Og nå ber vi alle sammen om at koronaen skal slippe taket på vår verden og at prosjektet for vanskeligstilte 
kan gå sin gang og at Hjelp til Russland snart kan komme tilbake til oss igjen på deres faste reiser og besøk. 
Og her har jeg bare så lyst til å si takk Gud for at du gir oss kraft og styrke, for at du gir oss inspirasjon og 
utholdenhet til å utføre din vilje her på jord. Takk for de første kristnes eksempel som er blitt igjen for oss og 
som tjener oss som en påminnelse om aldri å gi opp, om aldri å miste motet og om aldri slukke ilden som 
du Jesus en gang har tent i deres og våres hjerter. 

Vi gleder oss veldig til rekkehus prosjektet for fattige blir 
ferdigstilt og leiligheter står på plass til å ta imot dem som er i nød!

Mvh, 
Konstantin
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SERGEY ORLOV SKRIVER 

Nå har år 2021 begynt. Firma Master har også begynt 
på det tjueførste året for sitt samarbeid med den norske 
Stiftelsen «Hjelp til Russland». Gjennom årene har det blitt 
gjort mange gode gjerninger, og et stort antall 
veldedighetsprosjekter på forskjellige områder er fullført. 
Alt fra bolig og opplæring til medisinsk behandling og hjelp til eldre og mennesker i nød. Vi var 
heldige, som partnere til HTR, som fikk delta og direkte utføre stiftelsens oppgaver på forskjellige 
områder. Vi bygde nye kirker og restaurerte gamle kirker som var definert som arkitektoniske 
monumenter. Vi bygde et nytt utdannings- og boligbygg ”Agape” og fikk utført en total reno-
vering av sykehusbygningen for barn som led av tuberkulose. Sykehuset var bygget av en finsk 
arkitekt Uno Ulberg i Vyborg. Vi fikk mulighet til å delta i implementeringen av tanker og ideer til 
norske arkitekter på flere prosjekter i Russland og også med involvering av russiske arkitekt- og 
designorganisasjoner. Det var en virkelig kreativ prosess, spesielt da vi ble betrodd å implemen-
tere vårt eget prosjekt av Bedehuset på barnebyen «Vårsol».

Stiftelsen «Hjelp til Russland», ledet av Steinar Harila, gjennomfører mange prosjekter i Russland 
for å yte forskjellig hjelp til vanlige mennesker, barn og eldre, samt syke og lidende. Firma Mas-
ter deltar som entreprenør i en del av prosjektene, men dette er av et sånt volum som er nok til 
vår kapasitet. 

Nå, når vår verden, som kjent, ble angrepet av en ny katastrofe, som vi bare kunne lese om i 
science fiction-romaner, fant vi oss selv i en ny, uvanlig og vanskelig virkelighet for å overleve. 
Vi ble stoppet i full fart, fratatt muligheten til å møtes og snakke sammen. Men, takk Gud, nå har 
det dukket opp nye kommunikasjonsmåter som tillater oss å fortsette arbeidet vårt i form av å 
forberede prosjekter og planlegge videre arbeid. Vi jobber for tiden med fremtidige prosjekter 
og dette er noe som er svært bra.

Som et resultat vil jeg si at tidene endrer seg, politikken snur 180 grader foran oss. Det som nylig 
virket umulig skjer, det er en kamp for makt, for penger, folk dør på grunn av andres interesser, 
mennesker lider av mangel på ressurser som heller brukes på kriger og propaganda.
 
I dette bildet, det som gjør at Stiftelsen «Hjelp til Russland» i alle år, for mange kunne se ut som 
en fantasi og en umulig virkelighet. Men dette er slik! Steinar og HTR, som er etablert av ham, 
utfører et mirakel av nåde i et land der det er flere trengende enn velstående, der det tok et 
århundre å vise hele verden hvordan man ikke skal behandle landet og folket.

Kjære venner, takk alle sammen for at dere finner medfølelse og styrke til å hjelpe vårt land og 
vårt folk! Vi vil aldri glemme varmen fra deres sjel og nåde i deres bønn og gjerninger. Ønsker 
dere alle Guds velsignelse i Herren Jesu Kristi navn!
 
 
Med takk og vennlig hilsen,
Sergei Orlov.

Kjære venner!
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Jeg heter Sasha, så husker du meg sannsynligvis som Shura. 
Akkurat som min søster Anja, har jeg bodd i Dikoni i mange år.
Det var bra der, der var hjemmet vårt og familien vår.
Jeg var heldig som fikk møte en fantastisk mann, han heter Maksim, 
han elsker meg og sønnen vår Misha veldig mye. Det er synd at du 
ikke kan bli kjent med dem på grunn av at grensene er stengt.
Mannen min jobber nesten hele tiden, på en byggeplass, og kommer 
hjem bare for å sove, men vi har fortsatt ikke nok penger. Vi må stadig flytte fra en til en annen leilighet på 
grunn av stadig økning av leiepris. Dette er vanskelig og tar mye finanser og krefter. Maksim, mannen min, 
er også fra en familie med flere barn. Han er ærlig, jobber hardt, men vi har ikke vårt eget sted å bo. Hvis du 
kunne hjelpe oss ville du oppfylle den dypeste drømmen for meg, mannen min og sønnen vår!
 
Takk for at du hjalp oss i så mange år! Vi hadde ikke overlevd uten deg!
Sasha Arbuzova-Myasoedova, 19 år gammel

Hei kjære Steinar!

Jeg heter Anja, du husker meg sikkert:)))
Jeg bodde på Dikoni i mange år og vi møttes ofte der.
Det skjedde slik at min mor hadde fem barn, og vi hadde 
ikke noe sted å bo i det hele tatt.
Jeg husker hvordan ”tante Vika” hentet oss. Alle fem av oss 
lå hjemme, med akutt halsbetennelse og høy feber.
Vi hadde ingen mat, ingen medisiner.
Jeg er voksen nå og begynner virkelig å forstå hvor mye 
du har gjort for hvert barn på ”Dikoni”.
I hovedsak har du oppdratt oss.
Nå er jeg gift, mannen min er også fra en stor, fattig og asosial 
familie, men vi elsker hverandre veldig høyt og vi bygger våre liv 
annerledes enn foreldrene våre. Vi har en datter, og vi vil virkelig 
at datteren vår skal bo hjemme sammen med oss. Vi har ikke 
noe hjem. Mannen min, Sasha, jobber fra morgen til kveld, men 
vi mangler penger. Det maksimale vi har råd til er et leid rom og 
det tar den største delen av inntekten vår.
Vi som foreldre vil gi alt mulig til datteren vår og føler oss helt 
hjelpeløse når vi ikke kan gi det som er mest viktig for et barn 
etter kjærlighet - et hjem. Vi vil leve som en familie og ikke være 
redd for å se framover!
Hvis du kunne hjelpe oss med en leilighet ville det vært et 
under; det er dette vi drømmer om!
 
Anja Polyakova-Pausheva, 20 år gammel

Hei kjære Steinar!

BREV FRA NOEN SOM BER OM HJELP
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BREV FRA NOEN SOM BER OM HJELP

God dag kjære Steinar og norske brødre 
og søstre i Jesus Kristus, alle i stiftelsen 
«Hjelp til Russland».
 
Dette er ikke første gang vi henvender oss 
til dere - våre redningsmenn. Her er fortsettelsen 
på historien vår. I november 2020 måtte vi flytte 
ut av leiligheten som vi leide for 17 000 rubler - vi bodde i den i bare ett år og syv måneder. Det var 
den tiende leide leiligheten på 13 år. Eieren av denne leiligheten viste seg å være svindler: leiligheten 
er ikke hennes, men tilhører andre mennesker som det er ukjent hvor er. Svindleren tok penger fra 
oss og andre leietakere som bodde der før oss, men betalte ikke kommunale utgifter, noe som har 
akkumulert en gjeld på 290.000 rubler. Fogden kom for å beskrive eiendommen og med en advarsel 
om utkastelse. Vi var veldig redde for at Marinas orgel ville bli tatt bort og våre husholdningsapparater, 
vi ville ikke være i stand til å bevise at dette var vår eiendom. Vi var veldig redde og måtte flytte raskt. 
Det var vanskelig for oss. Vi lånte penger, fordi vi ikke hadde noe til å leie en leilighet og ingenting til 
å betale for flyttingen.
 
Vi måtte leie en leilighet i Zhitkovo for 10 000 rubler siden det er billigere enn i Vyborg. Og vi fikk den til 
leie for tre år. Denne landsbyen ligger 40 km fra Vyborg. Marina tar buss til jobb hver dag, bussen går 
sjelden. Ankommer Vyborg klokka 7 om morgenen for ikke å være for sent på jobb som starter klokka 9. 
Det er ingen annen passende buss om morgenen fra Zhitkovo til Vyborg. Hun jobber til klokka 18.00 og 
løper fra jobb om kvelden for å ta den siste bussen klokka 18.20.
Jeg har nå en pensjon på 14 850 rubler. Marina har en lønn på 12.600 rubler og en lønn i Kirken på 
4.300 rubler. Transport frem og tilbake må også betales. En bussbillett til Vyborg fra Zhitkovo koster 
160 rubler. Det må brukes 320 rubler om dagen for å kunne komme på jobb. I løpet av en måned 
brukes 8400 rubler bare på reise. Vi har ikke nok penger: vi betaler 10 000 rubler for en leilighet, 8400 
rubler for reise, 1000 rubler for telefon, ca. 11 500 rubler for mat, vi sparer på alt. Og for resten - klær, 
sko og så videre 
- har vi ingen penger.

Kjære norske brødre og søstre, HJELP OSS, vær så snill! Dere sa at dere vil bygge et hus for folk som lig-
ner oss, som trenger bolig. Vi håper virkelig på det. Tre år senere må vi igjen flytte ut av denne ellevte 
leiligheten på rad. Vi blir veldig plaget både psykisk og fysisk. Vi har det veldig hardt i denne situasjo-
nen - disse flyttinger har belastet oss veldig. Vi har ingen faste boliger. Vi ber for oss selv og for andre 
som er i slik nød som oss.
Vi ber også for deg, Steinar, og for alle norske brødre og søstre som er med i Stiftelsen «Hjelp til Russ-
land». Takk for din store hjelp til oss, hjelp som du ga oss flere ganger. Vi husker alltid dette og er takk-
nemlige av hele vårt hjerte.
 
Sognebarn Antonina og organist Marina
 

Hei kjære Steinar!
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BARNESANATORIET 

Jeg heter Borisova Evgeniya, født 31. mai 1986 i byen 
Angarsk, Irkutsk-regionen. I 2009 ble jeg uteksaminert 
fra pediatri (læren om sykdommer hos barn) fra Irkutsk 
State Medical University. I 2011 og 2012 fullførte jeg studiet 
og praksis i phthisiology (studie av tuberkulose). Fra 2011 
jobbet jeg i Irkutsk, på et tuberkulosesykehus, som lokal 
phthisiatrician (spesialist innen tuberkulose) og leder 
av avdelingen. I 2014 flyttet jeg til byen Gatchina, og der 
jobbet jeg som tuberkulosespesialist på et tuberkulose-
sykehus. I 2018 flyttet jeg til byen Vyborg, hvor jeg for tiden 
jobber som underoverlege for den medisinske delen og 
som phthisiatrician (spesialist innen tuberkulose) ved 
barneavdelingen. Jeg ble skilt i 2017, har to barn som heter 
Polina, 10 år og Vanya, 5 år. Jeg bor alene sammen med 
barna mine i bygningen til Barnesanatoriet (tuberkulo-
sesykehuset) i et av lokalene. Det er ikke så enkelt å være 
på jobb 24 timer i døgnet. Men selv klarer jeg ikke å spare 
penger til å kjøpe oss en bolig eller leie noen leilighet. Jeg 
har helt vanlig lønn som bare er nok til å overleve på et 
enkelt nivå. Vi klager ikke og har det etter forholdene bra, 
men nå har jeg hørt om prosjektet til HTR med å bygge 

God dag kjære norske venner!
bolig i Vyborg for slike mennesker som min familie. Da fikk 
jeg et håp i hjertet om at hvis dette blir virkelighet, så kan 
kanskje vi bli en av de familiene som kan flytte dit. Jeg vil 
be HTR og Steinar om å få mulighet til å bli med på dette. 
Da kan barna mine og jeg få et hjem og dette blir så stort 
at det er vanskelig å finne riktige ord til å takke dere. Tusen 
takk på forhånd uansett hva som kommer! Takk for all 
hjelp og forbønn!

Tuberkulose er en sosial sykdom. Cirka 95 % av barna 
kommer til sykehuset vårt fra sosialt vanskelige forhold, 
foreldre til barn eller nære slektninger smitter barn med 
tuberkulose. Dessverre er mange barn som kommer til 
oss, for behandling, foreldreløse. Foreldrene deres dør av 
HIV-infeksjon eller tuberkulose. Og disse barna trenger 
absolutt vår hjelp og oppmerksomhet. Vi gjør alt som er 
mulig slik at hvert barn kan kjenne varmen av kjærlighet 
til å hjelpe dem å komme gjennom denne smerten. Livet 
er ikke enkelt for alle, men det er så vanskelig å se at våre 
små pasienter har så stor sorg og ensomhet. 
Jeg elsker jobben min og de små pasientene mine. 

Da fikk jeg et håp i hjertet om at hvis dette blir virkelighet, så kan 
kanskje vi bli en av de familiene som kan flytte dit. Jeg vil be HTR 
og Steinar om å få mulighet til å bli med på dette.
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BARNESANATORIET 

Til tross for at jeg ved et tilfelle kom inn i phthisiology er jeg 
veldig takknemlig for dette og har aldri angret på valget 
mitt. Hvert barn på sykehuset vårt har sin egen historie, sin 
egen smerte, og arbeidet som lege er ikke bare begrenset 
til å foreskrive medisiner, men det er en integrert tilnær-
ming til å behandle ikke bare de ytre problemer med syk-
dommen, men også den indre smerte og ensomhet våre 
små pasienter bærer på sine skuldrer. Mange av barna 
bor hos oss over lang tid.  Noen ganger hjelper til og med 
en enkel samtale et barn, til å skape en positiv holdning 
til behandling, finne motivasjon for fremtiden. Men ofte er 
det en lang prosess å forandre holdning til livet, finne noe 
sol og glede i hjertet, skape trygghet slik at livet ikke bare 
er smerte, men også glede og det at det finnes noen som 
elsker og tenker på dem. De minste i livet, som allerede 
har opplevd så mye, trenger ofte en sterk tett kontakt fylt 
av varme og kjærlighet for å kunne forandre seg. Men det-
te er svært viktig for å øke hastigheten på prosessen med 
å komme seg ut av sykdommen og bli frisk. Barn innenfor 
veggene på sykehuset vårt er fra 9 måneder til 2 år, og vi 
prøver å gi dem ikke bare behandling av høy kvalitet, men 

også å skape gode boforhold fylt av kjærlighet og omsorg 
slik at de skal føle seg hjemme og ikke bare på en statlig 
institusjon. Alle våre ansatte gjør alt de kan for dette. 

Kjære norske venner, vi er så takknemlige 
for all hjelp og oppmerksomhet dere gir til 
våre små pasienter.
Vi gleder oss alltid til å møte dere! Både vi voksne og spe-
sielt barna våre er så glade i dere og håper at dere snart 
kommer på besøk til oss! Ønsker dere alle alt godt, glede 
og god helse! Må Gud velsigne dere rikelig! 

Med stor og varm hilsen fra oss alle her på 
Barnesanatoriet i Vyborg,

Evgeniya Borisova
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Kveldsbønn.

Ny generasjon tar over undervisningen 
i barnebyen. Adelaide Yaglova leder 
bibeltimen for førskolebarna.

Danse-workshop, ledet av Tatyana 
Golosnova.

Tusen hjertelig takk for forbønn og støtte til vårt 
arbeid og tjeneste.
Året 2020 har ikke vært et enkelt år for oss. Vi prøvde så godt vi 
kunne å beskytte barnebyen Vårsol og samtidig leve et så 
ordinært liv som mulig. Vi var til og med i stand til å ha flere 
barnearrangement ved å ta i bruk alle forholdsregler som vi var 
pålagt av myndighetene. Gud er god, alle våre barn er friske og 
det har ikke vært smitte i barnebyen. 

Takket være det store hjelpearbeidet som drives av Stiftelsen Hjelp 
til Russland, kunne vi arrangere 2 barneleirer for barn i barnebyen, 
fortsette med søndagsskole, og arrangere jule- og nyttårsfeiring 
for våre beboere. 

Takket være deres støtte kunne våre barn, under pandemien og 
restriksjonene, leve en så normal barndom som mulig. Vi var i stand 
til å bevare vårt enkle liv og spare barn for mange bekymringer, 
frykt og redsel som var ute og herjet. 
Frivillige fra Den evangelisk-lutherske kirke Ingria, var til en uvurderlig 
hjelp og støtte i arrangering av barneleirer, mens frivillige fra 
barneorganisasjonen Brygge, var et viktig redskap og hjelp til å 
arrangere barneaktiviteter, kalt Imaginarium.

Hilsen, leder for barnebyen Vårsol, Lera

Kjære gode venner! 

1. søndag i advent. På denne dagen, 
etter tradisjonen, begynner barna 
i barnebyen å øve på julesanger. 
Alle får i gave en adventskalender, 
og dermed blir ventetiden søtere og 
morsommere. 

Det er alltid gøy og interessant 
med søndagsskole på Vårsol.

Barneleir “Dommedag” i november. 
Møte ledes av Dimitry Glechikov. 
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BARNEBYEN VÅRSOL  

Barneleir ”Dommedag” er også en 
viktig del av programmet.

Bibeltime for mellomgruppen, ledet av 
Eduard Gnezdilov.

Erkeengelen Mikael og alle englers 
dag. Arrangeres og ledes av 
frivillige og ansatte i Barne- og 
ungdomsavdelingen i Ingria kirke. 
Bilde av Lyudmila Girs.

Erkeengelen Mikael og alle englers 
dag. Nikolai Minenkov, leder for Barne- 
og ungdomsavdelingen i Ingria kirke, 
lærer sanger med barna. Bilde av 
Lyudmila Girs.

Erkeengelen Mikael og alle englers 
dag. Utendørsleker. Bilde av 
Lyudmila Girs.

Erkeengelen Mikael og alle englers 
dag. Bønn. Bilde av Lyudmila Girs.

Erkeengelen Mikael og alle englers 
dag. “Bli kjent”-lek. Bilde av 
Lyudmila Girs.
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VÅRSOL FARM 

Her er det et innblikk i arbeidet som foregår på farmen Solen. Gjennom bildene kan dere følge 
med på produksjonen av kyllingkjøtt samt se på vår nye frukthage som ble beplantet våren 2020. 
Allerede på høsten samme år kunne vi nyte vår første innhøsting. 
Vær så god, her er bildene! 

Hilsen, bonden, 
Gennadii

Kjære venner!
I fjor ble det produsert 6.000 kg 
kyllingkjøtt og 900 kg andekjøtt, 
samt 36.000 kylling egg.
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VÅRSOL FARM 

Innbyggere fra barnebyen Vårsol 
deltar i beplantningen av frukthagen.

Den første og kanskje litt beskjedne 
innhøstingen av frukt fra vår nye frukthage
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OMSORGSSENTERET I TAITZY 

Julenissen og hans medhjelper 
“Snegurochka” ønsker beboere en 
riktig God jul og et Godt nytt år

Mirja Vypiralenko, leder på omsorgssenteret, skriver: 

Gatchina regionen er fremdeles en rød sone med strenge smittetiltak. På ordre fra “Ro-

spotrebnadzor” (tolk anm. Den føderale tjenesten som er ansvarlig for tilsyn av forbru-

kerrettigheter, beskyttelse og menneskelig trivsel i Russland) er det forbudt å ta inn nye 

beboere og besøk er heller ikke tillatt.  Flere liknende omsorgssentre sliter med smitte, 

men vårt omsorgssenter har vært smittefritt og det er vi så utrolig glad og takknemlig 

for. Takk Gud for at du har bevart oss og at vi er friske alle sammen!

Kjære Hjelp til Russland og alle som er med i det store arbeidet, tusen hjertelig takk skal 

dere ha for at våre beboere, som har mistet så mye i sitt liv, kan nyte det vakre omsorgs-

senteret og være trygge her! Det setter vi så utrolig stor pris på! Tusen takk for at det fin-

nes et så stort rom i deres hjerte som rommer så mange som trenger varme og omsorg. 

Vi gleder oss til dere snart kommer tilbake til Taitsy!



  HJELP til Russland  19

OMSORGSSENTERET I TAITZY 

“Babushka” bestemødre nyter
 en vakker og gylden høstdag

Vinteren er her. 20 kuldegrader 
er ingenting for våre “Babushka” 
bestemødre.

Bursdagsfeiring

Mange av våre beboere er 
sengeliggende og trenger hjelp til det 
meste. Våre sykepleiere er flinke og 
de gjør alt de kan for å imøtekomme 
beboerens behov.
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SOSIALSENTERET LADA 

 
Den 4. desember var det en artikkel om sosialsenteret 
Lada i avisen «Vyborg». 

Skrevet av Olga Nabatova.
Navnet på artikkelen: «La døren være åpen!»
 
Utdeling av matpakker i tettstedet Sovetskiy, en reportasje 
på lokal TV (nyheter fra mediagruppe «Vår by»).
 
Den tredje desember feires dag for funksjonshemmede i 
Russland slik som i hele verden. Denne datoen ble etablert 
av FNs generalforsamling i 1992. Det er mange organisa-
sjoner i Leningrad-regionen som gir hjelp til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. En av dem virker i tettstedet 
Sovetskyi i Vyborgskiy distrikt. Filmteamet vårt fikk se hvor-
dan de frivilliges arbeid var organisert. 
 
Innbyggere i tettstedet Sovetskiy som befinner seg i en 
vanskelig livssituasjon, har et sted å henvende seg. Det 
velgjørende fond Lada hjelper mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, pensjonister og alle i nød. I tillegg til materi-
ell støtte arrangerer ansatte på Lada forskjellige arrange-
menter, temakvelder og ulike utflukter for alle mennesker 

som de gir hjelp til. Imidlertid forhindrer restriksjonene for-
årsaket av pandemien planlegging av kulturelle program-
mer i vanlig format. Derfor ble det besluttet å bruke mid-
lene bevilget til å organisere fritiden til å kjøpe matpakker. 
Hjelpen ble gitt til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og familier med funksjonshemmede barn.
 
Galina Safonova - direktør for det velgjørende Fond Lada 
for å beskytte familier og barn: “I forbindelse med denne 
pandemien kan vi ikke organisere utflukter for mennesker 
nå. Alle forstår at dette ikke er mulig i år. Og planene våre 
må forandres. Vi bestemte oss da for i det minste å gi 
dem gode gaver. Derfor bestemte vi oss for å bruke disse 
pengene også på matpakker for mennesker i stedet for 
utflukter.» 
 
Arbeidet til veldedighetsorganisasjonen utføres med 
direkte deltakelse fra lokale myndigheter. Og som lederen 
for den lokale administrasjonen Mark Karvelis bemerker, 
er Lada-senteret på territoriet til tettsted Sovetskiy en stor 
lykke. Dørene er åpne hver dag og alle er omgitt av opp-
merksomhet og varme. Pensjonister, funksjonshemmede, 
familier som har vanskeligheter i livet får økonomisk hjelp 
til å kjøpe for eksempel medisiner. I tillegg får de annen, 
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Пусть будет дверь открыта!
ОБЩЕСТВО

Здесь помогут всем, кому трудно
Для благотворительного фонда защиты семьи и детства «Лада» этот год юбилейный. 
Ровно 15 лет назад одноименный социальный центр поселка Советский, просущество-
вав пять лет, сменил свой статус. Так как вид деятельности и основной состав сотрудни-
ков не поменялся, то можно считать, что эти люди трудятся на благо слабозащищенных 
слоев населения Советского городского поселения вот уже два десятилетия.

Директор фонда 
Галина САФО-
НОВА рассказа-
ла нашему кор-

респонденту, что когда 
за неимением финанси-
рования центр «Лада» 
собирались упразднять, 
она обратилась за под-
держкой к руководителю 
разрешенной в стране 
норвежской миссии «По-
мощь России» Стейнару 
ХАРИЛА, который был 
ознакомлен с работой 
центра Зинаидой Забо-
лотновой, возглавлявшей 
тогда социальную службу 
района. 

Зарегистрировались 
как благотворительный 
фонд помощи семьи и 
детям «Лада», и в этом 
статусе, и в том же поме-
щении на условии без-
возмездного пользова-
ния, трудятся до сих пор. 

Доверительные от-
ношения сложились с 
администрацией Совет-
ского городского посе-
ления, которая распо-
лагается по соседству 
– дверь, отделяющая, 
или, скорее соединя-
ющая эти две службы, 
всегда открыта.  

– Мы благодарны 
сотрудникам фонда 
«Лада» за их труд. Они 
взяли в свои руки боль-
шой пласт социальной 
работы, которая нашим 
нуждающимся в помощи 
жителям оказывается 
регулярно, – отметил гла-
ва местной администра-
ции Марк КАРВЕЛИС. 
— Это не разовые ак-
ции, а постоянная до-
бросовестная работа, 
где каждый несет свою 
ношу. Мы работаем в од-
ном направлении и дела-

ем общее дело. Молодые 
люди нередко теряют 
нравственные ори-
ентиры, и только 
старшее поколение 
становится во мно-
гих вопросах маяком, 
который может указать 
правильный путь. На них 
все держится…

Программа 
«Адаптация»

В фонде трудятся 13 
человек. Так совпало, 
что в день приезда кор-
респондента специалист 
по обслуживанию семей 
с детьми Нина ЗАХАРО-
ВА готовила 26 продо-
вольственных наборов 
для людей с ограниче-
ниями по здоровью, про-
живающих в Токарево, из 
них три детских подарка с 
сувенирами и игрушками. 

Мука, рис, сахар, мака-
роны, чай, тушенка, кон-
феты, печенье, масло, а 
также (с учетом зимы) вя-
заные шапки – хорошее 
подспорье в непростой 
период. 

Оказывают здесь и 
г уманитарно-вещевую 
помощь: Нина Влади-
мировна знает нужды 
инвалидов, ветеранов, 
детей из многодетных 
семей, людей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию, помнит рост и 
размер обуви и одежды 
своих подопечных.

В списке специальной 
программы «Адаптация» 

числится 60 социаль-
но-незащищенных жите-
лей поселков Советский, 
Токарево, Дятлово, а так-
же Высоцка (мама с че-
тырьмя детьми), впрочем, 
независимо от места про-
живания, малообеспе-
ченные семьи обращают-
ся в фонд и не остаются 
без внимания. Специа-
лист Татьяна АНТИПЕН-
КО, которая выполняет 
также и бухгалтерские 
функции, поясняет, что 
программа финансирует-
ся отдельно, из неё ока-
зывают материальную 
помощь на оплату опе-
раций и медицинское об-
следование, даже пого-
рельцам как-то помогли. 

Социальные помощ-
ники фонда, в том числе 
Анатолий ФИНАШИН и 
Алексей ГЛУШКОВ об-
служивают пенсионеров 
и инвалидов на дому: 
приносят продукты, ле-
карства, воду, помогают 
оплатить счета. Ежегодно 
«Лада» организует акцию 
«Питание» для бездо-
мных и малообеспечен-
ных людей. Горячие обе-
ды готовят в столовой и 
раздают большими пор-
циями с хлебом, чаем и 
выпечкой. 

Соцработник в Тока-
рево Надежда КУЗНЕ-

ЦОВА возглавляет 
и местное общество 
инвалидов, другие по-

селки обслуживают со-
цработники Вера АСТА-
ФЬЕВА, Наталья 
ЗЫРЯНОВА, Елена 
КУЗНЕЦОВА. 

Добрые минутки 
и часы

Помимо благотвори-
тельной деятельности 
фонд помогает занимать-
ся творчеством и пред-
ставителям старшего по-
коления, и детям – кто-то 
мастерит поделки, кто-то 
поет в певческом коллек-
тиве «Ладушка» и вокаль-
но -инструментальном 
ансамбле «Мелодия». 
Здесь можно пообщаться 

и блеснуть талантами на 
праздничных концертах 
в театральных постанов-
ках, посетить литератур-
ные и различные куль-
турно-информационные 
лекции. К сожалению, 
сейчас, в связи с панде-
мией, эти события огра-
ничены, но все о них охот-
но вспоминают. 

Много талантов в по-
селении: ветераны с удо-
вольствием поют под 
баян Юрия КОЖЕВНИ-
КОВА, самому старше-
му участнику театраль-
ной группы Владимиру 
ЕСИПОВУ 90 лет, но все 
театральные декорации 
сделаны его руками. От-
метим, что в 11-летнем 
возрасте он вместе с от-
цом защищал Родину во 
время Великой Отече-
ственной войны. Нередко 
выходит на сцену и Вик-
тор ЯКОВЛЕВ, который 
на 15 лет моложе своего 
коллеги. 

В марте театральная 
группа выступила в сана-
тории Красный холм, где 
получила высокую оцен-
ку зрителей. В День пожи-
лого человека, в солнеч-
ный сентябрьский день 
сотрудники фонда прове-
ли праздник Золотой осе-
ни. Народ в Советском 
активный: играли в инте-
ресные игры, отгадывали 
загадки, за что получали 
презенты. Была затрону-
та и вирусная тема – за-
щитили всех огромной 
маской, а завершился 
праздник шуточным при-
емом населения и слад-
кой прививкой у «волшеб-
ного доктора» Натальи 
КУЗНЕЦОВОЙ. Домой 
расходились с хорошим 
настроением.

Преподаватели фон-
да Анна ИВАНОВА и 
Елена ФИЛИППОВА 
занимаются с детьми в 
группе «Добрые минут-
ки». К празднику Осени 
и Урожая они провели 
красочный и «вкусный» 
мастер-класс и ягодную 
викторину. Дети учились 
создавать фруктовые 

Сотрудники фонда «Лада» всегда гостеприимны

ем общее дело. Молодые 
люди нередко теряют 
нравственные ори-

ных людей. Горячие обе-
ды готовят в столовой и 
раздают большими пор-
циями с хлебом, чаем и 
выпечкой. 

селки обслуживают со-

Нина Захарова сформировала продовольственные пакеты, Алексей Глушков доставил гуманитарную помощь, и дети получили подарки в Токарево
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композиции, которыми 
потом с удовольствием и 
полакомились. Как толь-
ко закончатся ограничи-
тельные меры, к работе 
с детьми снова присту-
пит специалист Марина 
ФЁДОРОВА. 

Специалисту по свя-
зям с общественностью 
Карине ЦАПЛЕНКОВОЙ, 
по ее словам, работать 
интересно, ведь фонд 
обеспечен современ-
ной оргтехникой и обо-
рудованием для фото- и 
видеосъемки. 

Ежегодно «Лада» 
организует различные 
экскурсии для детей и 
взрослых, поездки в му-
зеи, театры. В этом году 
успели поплавать в бас-
сейне, посетить Морской 
музей в Кронштадте и 
Константино –Еленин-
ский монастырь, увиде-
ли Гранд Макет Россия. 
Практикуются здесь и 
пикники на природе с 
печеной картошкой, ко-
торые совершенно ис-
ключают употребление 
спиртного – всем и без 
того весело и хорошо! 

Поделиться своими 
радостями и новостями 
люди приходят в женский 
клуб «Ромашка». Фонд 
тесно сотрудничает с 
творческими коллектива-
ми поселка. Так, учитель 
местной школы Ольга 
БОГДАНОВА приводит 
своих воспитанников на 
праздники, лучшие ри-
сунки её учеников укра-
шают стены помещения, 
где размещается фонд. 
Дружеские отношения 

сложились и с социаль-
ным центром «Выборг» – 
много общих тем.

Галина Сафонова счи-
тает, что деятельность 
фонда во многом возмож-
на при содействии мис-
сии «Помощь России»:

– Только благодаря 
Стейнару Харила и по-
мощи со стороны не-
равнодушных людей из 
Норвегии, мы имеем воз-
можность вести такую 
объемную и разноплано-
вую работу. 

Спасибо вам, 
норвежские 
друзья!

– Мы – единственный 
фонд такой направлен-
ности в Ленинградской 
области, – говорит Га-
лина Сафонова. – В Гат-
чинском районе, в Тайцах 
норвежская миссия по-
строила целый семей-
ный городок и сохранила 
дом престарелых. Когда 
было принято решение 
о его расформировании, 
директор, очень рас-
строенная таким пово-
ротом в судьбах одиноких 
стариков, обратилась 
к Стейнару, который в 
это время находился в 
России. Он внял её прось-
бе и взял этот дом под 
свое попечительство. 

Интересна история и 
строительства городка 
для многодетных семей. 
Жилье в двухэтажных 
домах, рассчитанных на 
четыре семьи, предоста-
вили бесплатно – одним 
из главных условий за-

селения было наличие 
хотя бы одного ребенка, 
взятого из детского дома. 
Сейчас там есть и работа 
для родителей: куриная 
ферма, деревообрабаты-
вающий цех.

– Когда к нам приез-
жают норвежские гости, 
мы стараемся народны-
ми песнями и танцами 
приобщить их к русской 
культуре, а они знако-
мят нас со своими тра-
дициями. Радует, что с 
обеих сторон во встре-
чах участвуют как люди 
старшего поколения, 
так и молодежь, – рас-
сказывает Галина Ва-
сильевна. – Говорим на 
разных языках, но ста-
раемся понимать друг 
друга. Стейнар своей 
энергетикой просто при-
тягивает людей, даже 
маленькие дети у него на 
руках не плачут. Человек 
искренний, верующий, до-
брый, он делает большое 
и очень нужное дело…

Мы – благотвори-
тельная организация, 
деньги получаем на 
счет, расход их тоже 
подотчётен. Наши по-
допечные – не только 
старшее поколение, но 
и дети, и с молодежью 
работаем. Наш центр 
универсальный, для нас 
самое главное – это со-
циальная адаптация.

Сейчас время непро-
стое, но мы не теряем 
связи со своими подшеф-
ными, постоянно звоним 
им, а иногда и на природе 
собираемся…

Ольга НАБАТОВА

Марина Фёдорова 
всегда утешит

Галина Сафонова и Марк Карвелис – 
добрые соседиВ дорогу за новыми открытиями

Выступление гостей из Норвегии (фото из архива фонда) Экскурсия в Екатерининский Дворец

В бассейне поплавать успели

Нам песня строить и жить помогает!

Подарок, сделанный 
своими руками, 
особенно дорог 
Татьяне Антипенко

Театральные постановки пользуются 
успехом у зрителей

«Волшебный доктор» 
Наталья Кузнецова
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veldig variert støtte: fra å kjøpe mat til å gå på museer og 
teatre, fra felles piknik i naturen til utflukter til de ulike kirker 
og kirkesamfunner.
 
Mark Karvelis - leder for administrasjonen i tettstedet 
Sovetskiy: “Jeg er takknemlig til leder for fondet - Galina 
og hele teamet for det store arbeidet de gjør. Utdeling 
av gaver, matpakker, arrangementer er bare «toppen av 
isfjellet». De gir regelmessig målrettet hjelp til et veldig stort 
antall mennesker på alle lokaliteter i vår regionen. Og dette 
er det viktigste. Og jeg håper virkelig at deres aktiviteter 
bare vil øke fremover.
 
Takknemlige ord høres også fra leppene til de som «La-
da-senteret» har omsorg for. Folk merker at til tross for 
vanskeligheter blir de alltid møtt med et smil.
 
“Vi er takknemlige for disse menneskene. De vil hjelpe. Hvis 
vi trenger penger hjelper de med penger. Vi kjøper mye 

medisiner. Hvis vi spør vil de alltid finne penger, og hjelp, 
og hva som helst, også matvarer. Og vi vil komme til Lada, 
og vi vil synge sanger, og vi vil drikke te sammen. Har vi 
ikke te hjemme? Selvfølgelig, men vi kommer hit for å være 
sammen og dette gjør oss glade. De vil hjelpe oss, smile til 
oss, invitere oss. Vi er eldre mennesker, vi trenger et vennlig 
ord, ingenting mer.»
 
Som de ansatte på «Lada-senteret» sier ville deres aktivi-
teter ikke vært umulige uten støtte fra administrasjonen og 
hjelp fra venner i Norge.
 
Lada-senteret opererer under mottoet: ”Alltid sammen, 
alltid i nærheten.” Og dette gir folk håp om at de ikke i noen 
situasjon vil være alene med sine problemer.
 
Natalia Moskalets, Ilya Sidorov, Andrey Nerubov
Mediegruppe ”Vår by”

SOSIALSENTERET LADA 

Det velgjørende Fond ”Lada” fra Russland og alle våre ansatte hilser  
mye til dere! Vi er veldig spente på situasjonen som har innhyllet  
hele verden - dette er koronaviruset! Vi har stor lyst til at alt dette  
snart skal ta slutt!

La oss håpe på det beste! I Russland, i noen regioner, oppheves sakte noen restriksjoner.
I vårt land er det alltid vanskelig for folk å overleve, siden pensjonene er små, unge familier har vanskeligheter 
med arbeid. For øyeblikket har prisene på mat økt på grunn av pandemien, regningene har økt, strøm, vann, 
husleie og alt annet ....

I 20 år har det omsorgsfulle norske folket hjulpet det russiske folket - og med Guds hjelp overlever vanlige folk. 
Den nåværende tiden, altså årene 2020 og 2021 er kanskje den vanskeligste og merkeligste tiden i det hele! 
Sammen med fattigdom har koronaviruset ødelagt så mye for folket. Mange mennesker dør, og av de som 
overlever etter koronavirus, blir mange uføre, andre får påvirkning  
på leveren av antibiotika, etc., veldig trist.
Som avslutning på vår hilsen vil vi takke velsignet mye den  
norske organisasjonen Stiftelsen ”Hjelp til Russland”, dens  
leder Steinar Harila og hele det norske folk som ikke har vært  
likegyldige overfor oss i så mange år !!!
 
Vennlig hilsen,
direktør av det velgjørende Fond  
”Lada” -  Galina Safonova og alle ansatte.

Kjære norske venner!

Denne flotte gjengen 
arbeider på Ladasenteret.
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DIKONI

Anja og Sasha med sine andre søstre 
og bror for syv år siden på «Dikoni»

Slik de ser ut nå
Hvem kunne tenke at de ville vokse 
opp til å bli så fantastiske mødre.

Vika, leder på Dikoni, hjem for gatebarn, skriver:

Hei kjære venner i Norge!
Vi vil sende en varm hilsen fra Russland til Steinar, alle 
styremedlemmer for Stiftelsen «Hjelp til Russland» og alle 
norske mennesker som deltar i denne tjenesten!
Ingen av dere kan forstå helt hvilken god jobb dere gjør, 
hvor mye dere hjelper og støtter! 
Dette kan ikke nok verdsettes!
 
Vi, sammen med hver av dere, oppfostret to vakre jenter. 
Og når jeg ser på dem nå, forstår jeg hvor god Gud er 
for oss alle. Anja og Sasha giftet seg og fødte fantastiske 
barn. Jeg ser på familiene deres og hver gang takker jeg 
Gud!  Familiene er unge, har det ekstremt vanskelig fordi 
de ikke selv eier en bolig, og derfor er nødt til å leie. Det er 
ikke noen hemmelighet for dere at i Russland er det veldig 
lave lønninger og veldig dyre leiligheter. Derfor er det helt 
umulig for dem å skaffe midler selv til å kjøpe seg noen 
bolig. Jentene måtte begynne på jobb før barna var ett 
år fordi familiene har det kjempe tøft. Selvfølgelig er jeg 
veldig lei meg for at de må forlate så små barn mens de 
jobber, men samtidig er jeg glad. Hvorfor skal du være 
lykkelig, spør dere? Jeg er glad og stolt av det faktum at 
jentene ikke gir opp, ikke forlater barna sine, ikke drikker, 
men jobber, selv om de med tårer i øynene prøver å  
komme på beina i dette livet.
Dette prosjektet (Leiligheter i Vyborg) for å hjelpe til med 
leiligheter er ikke bare et prosjekt, det er et mirakel som 
kan skje for konkrete mennesker.  Anja og Sasha - jentene 

som vokste opp på «Dikoni», uten foreldrenes omsorg, 
kjærlighet og erfaring med å bo i vanlige gode familier, de 
brøt den onde sirkelen og har selv skapt sine nye familier. 
Dette er et prosjekt som kan redde konkrete familier og 
gjøre konkrete barn lykkelige. Dette er et prosjekt som kan 
snu historien til generasjoner. Derfor, for meg personlig, 
er dette et mirakel som finner sted her på jorden, uansett 
hva som skjer i verden.
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DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I PRIMORSK

Først og fremst vil vi uttrykke vår takknemlighet til dere, 
våre kjære norske venner, for deres omsorg, all hjelp og 
kjærlighet til oss! Vi er veldig glade for hvert vårt møte!
 
Deres åndelige og praktiske hjelp er svært verdifull for oss, 
spesielt i denne vanskelige tiden av pandemien. Kjæ-
re Steinar, vi takker deg, søster Solveig og hele stiftelsen 
«Hjelp til Russland» for den vakre fasaden på Kirkehuset 
vårt (i byen Primorsk), for den lyse og varme bønnesalen, 
for Ordet som oppmuntrer og støtter oss i dette vanskelige 
livet. Vi husker deg og holder deg i våre hjerter. Vi takker 
Gud for dere og ber for dere. Vi ønsker Guds velsignelse 
til deg, kjære bror Steinar, og det arbeidet innen Guds felt 
som den norske stiftelsen driver i Russland.

Jeg vil også gjerne skrive om vår bror Ivan. Han er 16 år nå. 
Han er en uerstattelig hjelper i alle kirkens saker. Vanja bor

Guds fred kjære bror Steinar og alle norske venner!

Vanjas familie er tvunget til å bruke nesten 70 % av pengene sine på medisiner. 
Vi henvender oss til dere og ber om hjelp til denne familien. Dette er en vanskelig utfordring, 
men vi håper og ber at med Guds hjelp vil noen åpne sitt hjerte og hjelpe denne familien.

i en stor, trengende familie og har en uhelbredelig im-
munsykdom. Vanjas familie er tvunget til å bruke nesten 
70 % av pengene sine på medisiner. Vi henvender oss til 
dere og ber om hjelp til denne familien. Dette er en van-
skelig utfordring, men vi håper og ber at med Guds hjelp 
vil noen åpne sitt hjerte og hjelpe denne familien.
 
Jeg videresender broderlig hilsen til alle dere fra alle 
Guds barn i Primorsk.

Til glede, til fred, til frihet! 

Med kjærlighet i Jesus Kristus på vegne av sognet 
St. Marie Magdalene i Primorsk,

pastor Sergei Gerasimov.
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DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I VYBORG

I denne vanskelige prøvetid husker vi dere 
ofte i bønner og ber til Herren om at Han 
vil redde dere og deres familier fra syk-
dom og ulykke forårsaket av koronavirus 
pandemien.

Slik som hele verden går Russland også gjennom van-
skelige tider forårsaket av pandemien. Dessverre hører vi 
om nye mennesker som er syke av koronavirus hver dag. 
Dessverre er det også døde. Til tross for vanskeligheter og 
prøvelser fortsetter vårt Evangelisk-lutherske sogn i byen 
Vyborg sitt arbeid under disse vanskelige forholdene. Selv 
om mange aktiviteter i menigheten vår har blitt flyttet til 
Internett inkludert bibeltimer for både voksne, unge og 
barn og bønnemøter for alle aldre. Noen av kveldsguds-
tjenestene har også blitt flyttet til Internett. Men samtidig 
fortsetter vår kirke å virke av Guds nåde. Vi anser det som 
viktig og nødvendig å fortsette vår tjeneste til tross for 
vanskelighetene. For selv i disse vanskelige dagene skal 
ikke folk bli fratatt Guds støtte, støtten i Guds Ord som er 
”lampen for mine føtter” som salmisten sier.

Guds Ord i prøvelsens dager oppmuntrer, 
trøster og støtter åndelig mennesker som 
trenger Guds kjærlighet og barmhjertighet.

I Guds Ord, i Evangeliet finner vi vår Frelser Herren Jesus 
Kristus som er vår eneste urokkelige beskyttelse og støtte i 

Kjære norske brødre og søstre i Jesus Kristus!

all sorg. Derfor holder vi jevnlig søndagsgudstjenester med 
nattverd og kveldsgudstjenester på hverdager, også med 
nattverd, for våre mennesker som ikke kunne være tilstede 
på søndag. Vår diakon Roman Sukharev gjennomfører 
konfirmasjons-timer for alle som ønsker på torsdager. På 
søndager, ved slutten av gudstjenesten, arrangeres en 
bibeltime for tenåringer under ledelse av Roman Sukharev. 

Til tross for pandemien har sognebarn 
og andre mennesker som er i nød alltid 
muligheten til å be om forbønn eller annen 
hjelp.
Vår menighet prøver å hjelpe de som trenger det etter 
beste evne og i denne vanskelige tiden for menigheten 
selv. Også vårt sogn fortsetter å utføre sin tjeneste i byen 
Svetogorsk hvor det samles en gruppe troende sogne-
barn. Det holdes stadig gudstjenester og bibelstudier for 
dem.
 
Av åpenbare grunner som sykdommer og andre begrens-
ninger har antallet personer som deltar i gudstjenester 
blitt redusert. Dessverre, på grunn av koronavirus, kan vi 
heller ikke holde forskjellige konserter, andre møter og 
arrangementer der det var mulig å samle inn donasjo-
ner for sognets drift og aktiviteter. Grensene er stengt og 
antall turister har også falt kraftig. Det vil si at menigheten 
har færre og færre muligheter til å støtte sognets liv og 
kirkebygg økonomisk. Samtidig øker kostnadene for drift 
av kirkebygg (varme, strøm, vann), lønn til arbeidere må 
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DEN EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE I VYBORG

Kjære norske brødre og søstre i Jesus Kristus! også betales. Derfor er vi veldig takknemlige til dere, kjære 
brødre og søstre, for den materielle støtten og hjelpen 
dere regelmessig gir sognet vårt, til tross for at dere, deres 
samfunn og deres land som oss nå gjennomgår van-
skelige tider. Og dere som hele verden har blitt berørt av 
mange av problemene forårsaket av koronavirus, inkludert 
økonomiske også. Vi takker Herren for at Han gir oss slike 
brødre og søstre som er klare til å gi deres midler, tid og 
egen styrke slik at Kristi tjeneste i byen Vyborg og andre 
steder i Russland ikke forsvinner. 
 
Jeg ønsker dere rikelig nåde og Kristi kjærlighet i deres 
innsats på Guds felt!  Må Herren velsigne og beskytte dere 
i deres tjeneste, støtte dere og gi dere styrke og helse til å 
utføre deres tjeneste. Jeg vil gi dere støtteord fra 
apostelen Paulus i Galaterbrevet 6:9-10: «La oss ikke
bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden 
er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 
Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det 
er tid, og mest mot dem som er vår familie 
i troen.»

Jeg ønsker også Guds velsignelse og god helse til dere 
alle, deres familier, slektninger og venner!
 
Ta vare på dere selv!

 Pastor for Den evangelisk-lutherske menigheten i byen 
Vyborg,

Vladimir Dorodny
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NYTT LIV SENTERET 

Vi takker deg og HTR veldig og ønsker dere Guds velsignelse 
av hele vårt hjerte. 

Sammen har vi gått gjennom mange vanskeligheter.
Styrket av vårt vennskap og mange års 
erfaring kan vi vinne mennesker for Guds 
rike sammen.

Våre gutter og jenter, våre familier og barn husker alltid 
Stiftelsen «Hjelp til Russland» i sine bønner og lovprisninger. 
 
I år har vi en kald, vindfull og snørik vinter og av og til 
temperatur helt ned til -29 °C. Men takk for deres varme 
hjerter og respons; alle våre beboere slapp å fryse. 
 
Uansett om dere selv har det vanskelig nå og har mange 
utfordringer på grunn av pandemien, har dere funnet en 
mulighet til å hjelpe oss med kjøp av kull for vinter-
sesongen til hele senteret vårt! Dette var livsviktig for oss! 
Tusen takk igjen!
 
Vi ser frem til at grensene igjen åpnes, til å møte dere og 
vi venter på felles Gudstjeneste for å prise vår Herre Jesus 
Kristus sammen med dere. 

Kjære Steinar og Stiftelsen «Hjelp til Russland»!
Deres bidrag til vår felles tjeneste er svært viktig for oss. 
Må Herren velsigne hver omsorgsfull person som deltar i 
denne tjenesten.
 
Med respekt og brødrekjærlighet,
direktør av «Nytt Liv - senteret»,
Sergei Matevosjan

 
På bildet ser dere kull betalt av norske venner
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ESTLAND

Hei og Guds fred, Steinar og alle venner! Vi takker for traileren som kom 8. januar 2021 til Sillamae, Estland. 

Vi har samarbeid med 2 menigheter i Estland: en i Narva og en i Sillamae. 

Narva menigheten er den vi sender hjelpesendinger til. Denne gang hadde de nok fra sist semitrailer vi sendte 
i begynnelsen av desember.  Så da vi fikk spørsmål om en ny hjelpesending var vi i bønn og opplevde at vi skulle 
sende denne traileren til menigheten i Sillamae. Vi ringte pastor og spurte om de trengte hjelpesending, han sa Ja. 
Info om dem: De arbeider blant fattige i Sillamae, hjelper handikappede og fengselsarbeid. Mange i fengsler i Baltiske 
land har blitt frelst gjennom dette arbeidet. De driver også Kristen-TV, sender kristne programmer til Baltiske land, 
Russland osv.

Da de fikk traileren fikk vi vite at det er ca 3år siden sist de fikk hjelpesendinger. De tigger ikke om å få hjelpesending.
Så Herren ser.

Stor takk til dere fra dem og hjertelig hilsen.
Med vennlig hilsen, 

Angelina og Jonny Anderson Chernyshev 
94868675

Tusen takk for traileren!

Det er blitt sendt 6 trailere med hjelpesending til Estland i 2020
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NEVE MICHAEL 

Neve Michaels barn og virkningen av COVID-19
På grunn av COVID-19 har vår verden endret seg.
Alle har lidd på en eller annen måte; mange har mistet 
familiemedlemmer og venner.
Vi må ikke la Neve Michaels barn lide mer enn de allerede 
har lidd på grunn av sin smertefulle fortid.
I dag er det over 60 barn i isolasjon inkludert utallige 
ansatte. Dessverre var det en dyrebar 10 år gammel liten 
gutt som fikk et så alvorlig angstanfall på grunn av lock-
down’en at han trengte å bli innlagt.

Barna våre savnet samspill med 900 mennesker som van-
ligvis kom på besøk til Neve Michael. Noen barn opplever 
«posttraumatisk stress forstyrrelse» på grunn av COVID-19.  
Andre lever i frykt for ikke å vite hvordan deres rusavhengi-
ge foreldre vil overleve en ny låsing.
Under låsingen opplevde Neve Michael en uventet økning 
i overtidsbetaling for personalet, økte matutgifter, innkjøp 
av desinfeksjonsmidler og beskyttelsesmateriell og en øk-
ning i kostnadene ved aktiviteter og workshops for å holde 
barna opptatt under låsingen.
Nå er vi redd for en ny bivirkning av COVID-19.
Neve Michaels barn har blitt utsatt for ulike typer overgrep. 
De ankommer Neve Michael med alle nivåer av angst, de-
presjon og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Takket 
være den terapeutiske behandlingen hos Neve Michael, 
jobber de med å overvinne ”sine spøkelser fra fortiden.”
Vi er imidlertid veldig opptatt av at dagens COVID-19-si-
tuasjon vil føre til at våre barn i fare vil oppleve tap av 
kontroll. Mangelen på rutine og håndhevet hjemisolasjon 
er farlige utløsere som påvirker deres oppførsel.

David * er 12 år gammel og moren døde av overdosering 
av narkotika da han var 6 år gammel. Faren hans sitter i 

Det nytter å hjelpe fengsel og har ikke sett ham på seks år.
”Jeg er ikke redd for koronaviruset. Jeg føler meg trygg og 
glad for å være på Neve Michael.”

Michal * er 16 år og kom til Neve Michael for 10 år siden. Hun 
var vitne til at faren kuttet morens hals under en kamp.
”Jeg er redd for at jeg vil få koronaviruset. Noen ganger om 
natten begynner jeg å riste og gråte.”

Sari og Alon *
Sari og hennes bror Alon ble brakt til Neve Michael’s Emer-
gency Crisis Center for barn under tragiske omstendigheter. 
Faren deres var fattig og hjemløs, og moren var en hard 
narkoman. Med fraværet av en sterk farsfigur som skulle 
lede husstanden, hadde barna behov for en ansvarlig mor 
til å oppdra dem. Men morens avhengighet truet dem bare. 
Barna ble sårt forsømt av moren, ettersom kostnadene ved 
å støtte narkotikavanen gikk foran alt, inkludert mat, klær 
og utdannelse for barna sine. Med sin mor som bodde i en 
egen, ruset verden, kunne de ikke engang forvente å høre 
et vennlig ord fra henne. Sari og Alon var bare gamle nok 
til barnehage og første klasse da naboene deres fikk med 
seg at det ikke var noen som engang kunne bringe dem til 
skolen. Velferdsmyndighetene ble varslet, og som så ofte er 
tilfellet med så mange av våre uheldige barn, ble lille Sari og 
Alon fjernet fra hjemmet ved rettskjennelse og ført til Neve 
Michael.

Overgangsperioden i vårt barns akuttkrisesenter var van-
skelig for disse stakkars små barna. De kunne ikke se hvor-
dan først faren deres helt hadde forsvunnet fra hjemmet 
deres, og deretter hadde moren deres forverret seg rett for-
an øynene på dem. De kunne ikke forstå hvorfor de hadde 
en slik barndom når andre barn hadde mødre og pappaer 
som bryr seg om dem og elsker dem.
Ved ankomst til Neve Michael var Sari og Alon i en tilstand 
av rent sjokk. De var ulykkelige, mistroiske mot voksne, sinte 
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BIBELFERIE 
I BIBELENS 
LAND

Reiseledere:
Alfhild og Steinar Harila

PÅMELDING SENDES TIL: 
STEINAR HARILA, 
SØMSLIA 31, 4637 KRISTIANSAND
TLF: 92 26 70 31 / E-POST sharila@online.no

GLA’TUR V/ROLF SOLÅS, 
PALLE ROSENKRANTZGT. 19, 4616 KRISTIANSAND, 
TLF: 90 62 34 07 / E-POST: post@glatur.no

ANSVARLIG 
TUROPERATØR

BLI MED PÅ 15 DAGERS
TUR TIL ISRAEL

5 – 19 OKTOBER 2021 
Bli kjent med Bibelens 
historier og geografi

 

- NETANYA -
Bosted: Netanya, Hotel King Solomon hele tiden.

God tid til hvile og bading. 
Du kan velge mange ulike utflukter om du ønsker det.

GRUNNPRIS PR. PERSON kr. 18.950,- 
Inkluderer: flyreisen tur/retur Oslo – Tel Aviv som beskrevet i 
turbrosjyren, overnatting i dobbeltrom, halv pensjon, d.v.s. frokost 
og middag, dagsprogram som beskrevet, tips, transport fra og til 
flyplassen, to dagsutflukter til Cæsarea ved havet og Neve Michael, 
Betlehem og Jerusalem, flyavgifter.
Ikke inkludert: Enkeltromstillegg kr. 7.280,-, utflukter: Galilea to 
dager, Jerusalem og Dødehavet. Reiseforsikring som alle må ha, så 
kontroller at du har gyldig forsikring for turen.

FELLESUTFLUKTER
Det er lagt opp til fellesutflukt to av dagene. Disse er inkludert i 
turprisen.
• Tur til barnebyen Neve Michael. Vi kjører nordover på Sharonsslet-
ten. Det blir også tur innom Caesarea ved havet for å høre historien 
og se den kjente akvedukten.
• Til Jerusalem. Vi skal denne dagen også besøke Betlehem med 
fødselskirka og hyrdemarkene. I Jerusalem skal vi se interessante 
nyere utgravninger som bekrefter bibelens beskrivelse av byen. Det 
blir også en nattverdsamling i Gordons Golgata

Påmelding: Turbrosjyren med dagsprogram og
påmeldingsblankett ser du på: 
www.helprussia.no eller www.glatur.no 

Påmelding sendes som nevnt nederst, på mail eller i 
posten. Bekreftelse, generell info og giro for inn-
betaling av depositum, kr. 2 000,- blir så tilsendt av 
Gla’Tur. Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall 
ca. 1 måned før avreise. På sluttfakturaen trekkes det 
innbetalte depositumsbeløpet fra.

og tilbaketrukne. De ble diagnostisert med læringsforstyrrelser, og 
deres oppførsel med andre barn var usosial og til og med fiendtlig.
Når de flyttet til et familiehjem, begynte de å delta i programmene i 
Therapy Enrichment Center og begynte å gjøre fremgang både i re-
habiliteringen og med studiene. Fiendtligheten er borte, og de lærer 
å samarbeide med sine instruktører, terapeuter og med de andre 
barna. For hver dag som går sprer deler av den mørke skyen som 
kvelte barndommen deres, seg. Og så ofte ser vi tegn på tillit hos 
dem, og til og med smil på ansiktet. Sari og Alon begynner å sette 
pris på hjemmet vi ga dem og alle de fantastiske tingene vi gjør for 
dem hver dag, i stedet for all sinne og forvirring de følte.

Batya *, en skrøpelig og skremt syv år gammel jente med bølget 
brunt hår, ankom Neve Michael for ti måneder siden med tristhet i 
øynene og i sitt unge hjerte. Hun kom fra et hjem der søsknene ble 
ofre for seksuelle overgrep og incest. Som det yngste medlemmet 
av denne dysfunksjonelle familien var hennes rolle i livet å stå vakt 
ved døren til soverommet mens broren og søsteren ble voldtatt. Fra 
nært hold så og hørte hun de forferdelige tingene. 

Navnene er forandret

Partnerskapet vårt er så spesielt. Vi kan ikke gjøre det vi gjør uten 
dere. Vi har en veldig utfordrende og vanskelig tid akkurat nå, og 
vi trenger deres bønner, kjærlighet og støtte mer enn noen gang. 

Takk fra hjertet 
Kjærlighet, Neve Michael
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NEVE MICHAEL 

For noen dager siden feiret Israel familiedagen … når jeg 
ser barna som blir tatt ut av hjemmene sine og ført til NM, 
gjør det meg vondt. På den annen side er sjelen min lyk-
kelig fordi jeg vet at her vil disse barna være trygge, elsket 
og ivaretatt. Vi kan ikke gjøre dette uten dere.

Vi har to små tvillingjenter som kom til oss – 4 ½ år gamle. 
Dette var ikke en stor overraskelse fordi søsknene deres 
også var i krisesenteret for flere år siden, da de var babyer. 
Det er farlig for dem å være sammen med moren og 
hvem vet hvor faren er. Jentene er så fornøyde med oss 
og elsker personalet som tar seg av dem 24/7. Vi har søs-
ken som ble tatt ut av hjemmet da moren satte leiligheten 
i brann under en av narkotikaepisodene hennes. Hun tente 
på stedet etter at forsøk på å kaste vaskemaskinen mot 
barna mislyktes. De har ikke lov til å se henne eller være 
sammen med henne og de får så mye oppmerksomhet 
og kjærlighet fra husforeldrene. Jeg ser fremgangen deres 
hele tiden. Og vi har en liten jente som kom til oss for noen 
uker siden. Faren hennes døde av kreft da hun var 1 ½. 

For noen uker siden fant hun moren i sengen, død. Moren 
hennes var deprimert, sluttet å spise og bleknet sakte bort. 
Nå er jenta hos oss .. Jeg så henne i går kveld og hun er 
lykkelig. Hun har en liten jente på hennes alder på rommet 
sitt, og hun kommer så godt overens med de andre barna.
Og vi har suksesshistoriene … som dere gjør oss i stand til 
å gjøre mulig … Og nå ble en av de små guttene våre som 
har vært hos oss i ti år, nettopp akseptert til den presti-
sjetunge musikkenheten til hæren.

Hava i barnebyen Neve Michael i Israel skriver: 

“Vi kan ikke gjøre dette uten dere”.
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HILSENER FRA TURDELTAKERE

Jeg har vært så heldig å få besøke barnebyen Neve 
Michael flere ganger. I 2015 fikk jeg også muligheten til 
å bruke vinterferien min i barnebyen, hvor jeg fikk være 
1 uke som frivillig, før jeg reiste videre sørover mot Eilat 
med Steinar og gruppen. Der fikk jeg ett ekte, sterkt og 
realistisk bilde over hvordan barna har det. Det var en 
sterk opplevelse å komme innenfor veggene, og høre 
flere sterke historier om hva noen av barna har opp-
levd. Jeg glemmer ikke gutten, som hvisket til meg på 
engelsk, mens han satt på fanget mitt

«Kan du elske meg, sånn som mamma aldri gjorde?»

Dette er setninger som setter seg fast i hjernen og 
hjertet, og blir der. Barna blir her tatt godt vare på, gitt 
ekte kjærlighet og respekt i hver sin familie og enkel-
te av barna hadde mulighet til å gå på skole i selve 
barnebyen. Jeg knyttet mange nære bånd til flere av 
barna og barneby-lederen Hava. Neve Michael har 
virkelig en spesiell plass i hjertet mitt, og skulle jeg mot 
formodning få lært meg hebraisk, er dette virkelig ett 
sted jeg vil tilbake til. 

Når jeg tenker tilbake på den fantastiske støtten 
stiftelsen Hjelp til Russland bidrar med i denne barne-
byen, blir jeg rørt. Dette er ett fåtall av de barna i Israel 
som har opplevd det verst tenkelige. Noen har fått 
kjenne volden og overgrep på kroppen, mens andre 
igjen har sett sin far drepe mor. Grusomme traumer 

følger mange av barna, noe de også får god hjelp for 
i barnebyen. Her bidrar Hjelp til Russland med store 
summer for både renovering av bygg og økonomisk 
støtte til å drive barnebyen. Viktig arbeid som gjøres.
«Den som velsigner Israel, skal selv bli velsignet». Dette 
stemmer!

Ett dikt jeg skrev etter at jeg besøkte barnebyen:

-Takk for barnebyen, Neve Michael-

”Små barn, med voksent ansvar.
Alene uten familie, uten mor og far.

Misbrukt, ensom, gatelangs står.
Går kilometer alene med dype sår.

I hjertet og på kropp lider de vondt,
fra alle de andre som gjorde de så ondt.

Så fikk de endelig kjærlighet og omsorg fra noen.
Mange barn fikk endelig tilbake troen.
På at det fantes ett liv, på at de fikk bli kjent med an-
dre barn og seg selv.
Takk Gud for at de fikk komme til Neve Michael. ”

Kjersti Andrea Storhaug.

Mitt møte med Neve Michael.
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HILSENER FRA TURDELTAKERE 

HTR er på bønnelista vår. I mange år har me fått lov 
å fylgja med i det velsigna arbeidet som foregår 
i stiftelsen. Me har sett det på nært hald gjenom 
turane me har vore med på både til Israel og Russ-
land. Det har vore – og er – sterke inntrykk i våre liv. 
Sitat frå ein turdeltakar 2016: «Det nyttar å hjelpe».

Så kom Corona – og dermed alle restriksjonar som 
fylgjer med. Bl.a. ingen russlandtur i 2020 (me var 
påmeld), ingen israeltur, ingen møteserie med 
Steinar Harila, her på Betania Knarvik som planlagt 
i sept. osv.. Midt oppi dette, sender Steinar ut god 
info om arbeidet, og det har ringvirkningar til meire 
bønn og støtte til alle «der ute» som er i nød. Me ser 
for oss våre venner i Russland, Vårsol, Ladasenteret, 
Nytt Liv, Agape og alle dei institusjonane som høyrer 
med – også Neve Micael i Israel. Må Gud beskytta 
dei – og oss, i denne tida!
Salom.ordtk.14.26: «Den som ottast Herren har eit 
sterkt vern og for hans born skal Herren vera ei livd». 
Me veit at «Det er makt i de foldede hender»

Me vil hermed nytta anledningen å helsa til alle me 
møtte på HTR-turane! De dukkar ofte opp i tankane 
våre, i takksemd!  Særleg TAKK til Steinar og Alfhild 
m/ «staben» som la til rette programmet, transport 
osv. Ikkje minst forkynninga av Guds Ord og sangen 
med alle instrumentene! Summen av alt dette vart 
eit rikt og godt åndeleg og sosialt fellesskap som 
me aldri gløymer! Det har skapt ein lengt i oss til å 
oppleva fleire turar om Gud vil!

I forventning og glede er det planlagt møteserie her 
vest, med Steinar, i Betania Knarvik, 11.-15. aug.-21. 
Også dette ligg i Herrens hender. 

Jer. 29.11 «For eg veit kva tankar eg tenkjer om dykk, 
seier Herren. Det er fredstankar og ikkje tankar til 
ulukke. Eg vil gje dykk framtid og von».

Februar 2021
Helsing Inger og Harald Romarheim.

PÅ BØNNELISTA

I dag kan vi stå foran en åpnet dør. En åpen dør er 
en innbydelse. Jeg glemmer aldri en innbydelse i en 
kirke i Russland.
Alle som ønsket det kunne komme fram til alteret å 
be til Herren for sine behov og det som lå dem på 
hjertet.
2 unge gutter kom fram og ba. Kjære Jesus må 
ingen barn i verden få det så vanskelig som vi har 
det.
Jesus hørte disse guttene sine bønner for dem selv 
og for andre barn. I dag får vi lov til å være Jesu 
armer og føtter som bringer hjelp.
Det er stort å være med å bringe klær og mat til de 
som fryser og er sultne. Vi kan være med å bygge 
hjem i Vyborg til dem som ikke har noe sted å bo, 
og ikke har eget tak over hode.
Vi kan være med å gi håp til ungdommer som kan 
få en utdannelse i bibelfag og landbruksfag. Det 
planlegges å bygge et internat bygg som studen-
tene kan bo i under utdannelsen på Taitsa. Dette 
bygget må realiseres for å få skole driften godkjent.
Mennesker går inn gjennom den åpne døren i 
Russland og i Norge, og finner livet med håp, trøst 
og kraft.
Evangeliet utretter store ting, når Gud går foran og 
vil legge ferdige gjerninger foran oss.
Døren som vi kan gå gjennom er Jesus, den døren 
vi kan gå gjennom for å bli frelst. Der inne er det 
nåde nok for alle, den hjelpeløse kan regne med 
Guds nåde, og finne kraft for den trette sjel. All vår 
sorg og nød kan vi legge der hos Gud vår far. Vi kan 
alle gå i full forvissning om at «Han skal nok finne 
veien hvorpå din fot skal gå». Han elsker Deg og alle 
våre venner i Russland med en evig kjærlighet.

Mvh Sigbjørn Handeland

Se jeg har sett foran deg 
en åpnet dør Åp.3.8
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Det var godt å holde rundt de og ha de 
på fanget, hadde en bare kunnet ta de 
med hjem!
Det begynner å bli noen år siden vi ble med på turene 
til Russland. Jeg Synnøve var med på en tur i novem-
ber 2005 og var helt begeistra og fortalte masse når 
jeg kom hjem for å prøve å få min mann Magne med 
på en tur. I november 2006 skulle jeg feire 60 årsdag 
og ville ha Magne med, noe han litt motvillig ble med 
på. Resultatet ble som forventa, han ble helt tatt og 
begeistra han og.  Siden har det blitt mange turer på 
oss. Siste turen var våren 2019.

Det som griper oss mest på disse turene er alle som 
gir til kjenne at de vil ta imot Jesus, alle som reiser seg 
opp og vil ha forbønn i møtene. Stort er det alltid når 
Steinar står framme og innbyr til frelse og vi i gruppa 
går rundt i rommet og ber for den enkelte. Det lyser 
takk ut av disse fattige som blir rike når de tok imot 
Jesus.  Av og til sa vi at vi måtte klype oss i armen for 
å kjenne etter om dette virkelig skjedde. Et stort ønske 
om at noe sånt kunne skje hos oss også!

En spesiell opplevelse var på Nytt Liv senter en gang 
der det er tidligere alkoholikere og rusmisbrukere. Det 
er alltid flere som tar i mot Jesus der og det er godt å 
høre vitnesbyrdene der. En gang var det ei ung jente 
som tok  imot Frelsen og  etterpå fikk hun en Bibel på 
russisk. Glemmer aldri den gleden hun utstrålte, var 
enormt, hun løftet opp Bibelen og priste Gud, det stør-
ste som hadde hendt henne. Gud kan gripe inn.

Så er det all gleden barna gir når vi er der borte. Stei-
nar pleide å si at barna er sulteforet på omsorg så det 
var bare å kose og klemme de. Det var godt å holde 
rundt de og ha de på fanget, hadde en bare kunnet 
ta de med hjem!  En gang fikk jeg navn og adresse til 
ei lita jente og fikk sendt ei pakke til henne når vi kom 

hjem, skulle vært på veggen da hun åpnet. Er små ting 
som kanskje betydde mye for henne.

Det har vært kjekt å se utviklingen på de plassene vi 
har besøkt. På barnelandsbyen fikk vi være med på å 
legge ned grunnsteinen og fikk være med på innviel-
sen av senteret.

Så godt at så mange barn kan bo og vokse opp der. 
En gang kom en ung mor til oss for hun måtte fortelle 
hvor godt det var å bo der sammen med sine, hun 
måtte bare takke.

Vi er blitt fortalt om mange enkelt skjebner og men-
nesker der borte. På bussen og stedene vi var ble det 
ofte samla inn penger til spesielle formål som da ei 
lita jente skulle hjerteopereres. Stort var det å møte 
jenta frisk året etterpå. Gud grip inn.

Husker også at vi gikk på husene og delte ut mat i So-
vietski. Inntrykkene var mange og en plass fikk vi sylte-
tøy i bytte. Det var ikke råd å komme inn i den gangen 
for det var overfylt, men hjerterom hadde de.
Kirken i Primorsk var som regel noe av det siste før vi 
reiser til St Petersburg. Var alltid godt å komme dit på 
besøk. Sist vi var der var det flere barn på møte. Nå vet 
vi at de har pussa opp kirkelokalet og rydda utenfor. 
Presten er alltid takknemlig for at vi kommer og ser ut 
til å kjenne oss den enkelte. Så fint å føle den iveren  
han har for den enkelte sjelers frelse. Gud velsigne 
hans virke.

Dette arbeidet har virkelig vært med på å samle 
sjeler for himmelen. Vi er bare så takknemlige for alt 
vi har opplevd på disse turene, det har vært til stor 
velsignelse for oss.

Synnøve Daltveit
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Den som sprer velsignelse, skal trives. 
Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. 
Ordspråkene 11.25

«Du fikk mer enn meg. Det var urettferdig» slik kunne min søster 
og jeg si til hverandre når vi var små og skulle dele innholdet 
i en brusflaske i to glass. Vi satte glassene våre inntil hverandre 
og målte. Det var viktig å få mest mulig selv.

Slik er det i mange av livets forhold. 
Vi blir ledet til å tro at å eie og ha mest mulig gir 
den største lykken.

Disse ordene fra Ordspråkene forteller noe annet. Gavmildhet virker motsatt. 
Vi oppfordres til å dele med andre. Det å tviholde på sitt eget skaper fattigdom. 
Det er uforstandig å stole på sin rikdom istedenfor å stole på Gud.
 
Bibelen presenterer en omvendt matematikk. Jesus sa: «Den som gir, han får» Dette er en annerledes 
måte å tenke på.
Jeg har møtt veldig mange mennesker som har strålt av glede på hjelpesendingsturer til Russland. 
De har opplevd en enorm indre glede ved å gi/ dele ut mat og klær til mennesker i vanskelige livssituasjoner. 
De har sagt:» Dette var det godt å være med på. Jeg kjenner en indre glede». Den samme opplevelsen
har jeg hatt.
 
I Russland har jeg møtt mange fattige som er rike. De er så takknemlige for det de får, og de setter 
pris på det som de har, selv om det er enkelt og lite.
I Norge har jeg møtt mange mennesker som er rike på materielle ting, men som er fattige. 
De er misfornøyd med mye og ønsker stadig noe mer til seg selv.

Jesus ønsker å hjelpe en som er tørst/ trenger hjelp. Det er han som utfordrer oss fordi han er 
avhengig av villige medarbeidere. Det er behov for oss alle i Guds rikes arbeid. 

I dag utfordrer «Hjelp til Russland» sitt arbeid oss. Vi har mange prosjekter i St. Petersburg-området, 
Vyborg, Sovjetskij og Primorsk. Gjennom disse prosjektene er det veldig mange barn, unge og eldre 
som får hjelp. For at arbeidet skal kunne fortsette er stiftelsen avhengig av pengegaver og frivillige 
medarbeidere. Vi oppfordrer deg til å be for alle som er involvert i prosjektene. Vil du være med?
Husk: «Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. 
Frans av Assisi hadde også erfart dette: Han sa» Det er ved å gi at en får»

Karl Ludvig Reichelt hadde sett viktigheten av å tjene Gud 
og han skrev i 1912 en salme som vi kan legge vår bønn i: 
«Din rikssak Jesus være skal. Min største herlighet!
Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med!
Uverdig er jeg, Herre kjær,
Å stå som lem i rikets hær!
Men du som ga meg vennenavn
Og tok meg ømt inn i din favn,
Vil gi meg makt Å gå hvor du har sagt.»

Hanne Risvold
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Tilbakeblikk fra en tur 
til Russland
Året var 1998. Det var første gang vi skulle reise med 
hjelpesending til Russland. Vi var veldig spente da 
vi nærmet oss grensa fra Finland og inn i Russland.  
De som sjekket passene så veldig alvorlige ut, så jeg 
prøvde å smile, men da så hun enda strengere ut.  
Vi overnattet på Drusbha hotell, og neste dag kjørte 
vi til et barnehjem som lå langt ut forbi byen, et godt 
stykke inn i skogen. Der var 3-4 store murbygninger.  
Vi stoppet bussen og gikk inn i en av bygningene. Vi 
så ingen folk der. Det luktet så urin at vi måtte holde 
oss for nesa. En i gruppa lukket opp ei dør. Langs veg-
gen satt flere små barn. De satt på golvet og gynget 
med kroppen fram og tilbake. Alle var snauklippet. 
Der var ingen møbler. Vi hadde med oss godterier så 
vi tømte det i en haug på golvet. Da krøp de for å få 
tak i godteriet. Det så ut som at de aldri hadde sette 
dette før.
Plutselig kom sjefen. Han likte ikke at vi hadde gått inn 
uten å være klarert. En i gruppa snakket med han. Så 
ble det greit. I rommet ved sida stod der senger tett i 
tett. Der lå litt større barn, men, det så ut som de aldri 
hadde vært ute av sengene. Sengetøyet var velig slitt 
med store hull.
Det viste seg at dette var et psykiatrisk barnehjem for 
forskjellige aldersgrupper. I bygningen ved sida var 
det eldre barn. Et par av oss spurte en av dem etter 
toalettet. En av guttene løp foran oss opp ei trapp for 
å vise oss veien. Ei dør stod oppe inn til toalettet. Det 
så bare ikke ut. Ingen vann. Det måtte de løpe med 
pøser og hente. Ei fryktelig lukt!
Det var helt forferdelig å se hvordan disse barna 
hadde det. Heldigvis hadde vi med oss mat og klær til 
dem. Dessuten fikk de bibler noe som var veldig stas 
for de som var litt eldre. 

Vi besøkte herrefengselet i Vyborg som var veldig 
gammelt og nedslitt. Einar stanset ved ei av dørene 
inn til ei celle. Da var det en fange som åpnet luka 

i døra.  Einar kikket inn til han. Da sa fangen: Jeg er i 
fengsel og dere kom til meg.
Det minnet meg om det som står i Matteus 25,35-36: 
«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, 
og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok 
imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg 
var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere 
besøkte meg.»
Det var godt å kunne være med å dele ut mat og 
klær til fangene. Guds ord blir så levende.
Inne i fengselet hadde de ei arbeidsstue hvor noen av 
fangene fikk lov å lage forskjellige ting av materialer 
de kunne få tak i. De spurte om vi kunne skaffe de noe 
fra Norge.
En av de som jobbet i fengselet skulle vise Alfhild og 
meg arbeidsrommet. Han gikk foran oss med et stort 
nøkkelknippe og låste opp ei dør inn til en korridor 
med svakt blått lys. Vi gikk videre hvor han låste opp 
neste dør og låste igjen døra bak oss. Det var det 
samme svare blå lyset i hver korridor. Vi følte oss ikke 
så veldig bekvemme før vi endelig kom inn i arbeids-
rommet. Der fikk vi se hva de hadde laget. Det var 
forskjellige ting. 

Alfhild og jeg fikk hver våre tøfler som en av fangene 
hadde laget. De har jeg bevart som et minne.

Hilsen Solveig og Einar Frustøl
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«Ikke et ord er på min tunge, se, Herre uten 
at Du kjenner det helt og fullt allerede.» 
(Salmenes bok 139:4) 

Året 2020 har ikke vært et helt ordinært og vanlig år for 
mange av oss, heller ikke for meg. Samfunn over hele 
verden ble satt på prøve og det ble også jeg. Her er min 
historie fra året som er omme og året som vil gå inn i 
historiebøkene.

Mitt navn er Roman Konyakhin (34). Jeg er russisk stats-
borger og for øvrig bosatt i fedrelandet mitt. I Stiftelsen 
Hjelp til Russland (HTR) er jeg engasjert som tolk. Jeg kom 
til Norge i 2004 for å lære meg norsk ved å gå på Bibel-
skole på Sørlandet og for å bli russisk-norsk tolk senere. 
Grunnen til at jeg ønsket å bli tolk, var at jeg vokste opp i 
et lignende hjelpearbeid som Stiftelsen driver og at min 
familie hadde gode relasjoner til norske kristne og me-
nigheter der. Jeg opplevde det som en velsignelse å få 
anledning til å studere hele tre år ved en norsk Bibelskole 
og samtidig kunne lære meg det norske språket. 

Senere var jeg i flere år menighetsarbeider i en menighet 
innerst i Hardanger. Til slutt ble det noen år til med skole-
gang, samt arbeid i det norske samfunnet. Gjennom hele 
oppholdet i Norge drev jeg mer eller mindre med språk 
og jobbet som tolk i det offentlige. Mens tiden gikk, ble jeg 
kjent med flere organisasjoner som trengte mine kunn-
skaper i russisk og norsk og brukte meg både som tolk og 
translatør. Slik ble tolking til mitt arbeid.

For 5 år siden flyttet jeg hjem til Russland og jobbet derfra 
som tolk for flere av mine kontakter som ble opprettet 
mens jeg bodde i Norge. Arbeidet mitt gikk ut på at jeg 
reiste fra by til by og tolket for dem som skulle besøke rus-
sisktalende land. Men det var én kontakt som jeg ikke fikk 
opprettet mens jeg bodde i Norge, og det var kontakten 
med Stiftelsen Hjelp til Russland v/ Steinar Harila. Ved hjelp 
av Facebook kunne jeg følge med på deres arbeid i flere 
år, mens det brant i mitt hjerte. Jeg ønsket så sterkt å bli 
kjent med dette arbeidet, men det var ingen som kunne 
introdusere meg for Stiftelsen. For litt over ett år siden, 
mens jeg var i Norge på besøk i en menighet der, ble jeg 
under kirkekaffen spurt om jeg kjente Steinar og arbeidet 
som drives av Stiftelsen og om jeg har tolket for dem. Jeg 
svarte med å si at jeg kjente til arbeidet, men at jeg ikke 
kjente dem personlig, og at jeg, etter tilbakekomst til Russ-
land, i flere år hadde bedt til Gud om å bli kjent med dem. 
Vi kan hjelpe deg! svarte mine norske venner. Vi kjenner 
noen som har godt kjennskap til Stiftelsen og som kan ta 
din sak til Steinar. Tusen hjertelig takk! svarte jeg, det setter 
jeg veldig stor pris på. Bare en uke senere hadde jeg en 
liknende opplevelse med andre folk som kjente til Stiftel-

Guds øyne ser lengre frem enn våre egne!
sen og som stilte meg omtrent samme spørsmål, og som 
også ville legge inn et godt ord for meg.

Nå så jeg hvordan Gud hadde koblet to forskjellige per-
soner på to vidt forskjellige steder i Norge sammen på 
nesten samme tid for å introdusere meg for Stiftelsen. Litt 
senere ble jeg kontaktet av Steinar Harila og spurt om vi 
kunne møtes i Russland for å slå av en prat. Vi møttes på 
HTR sin årlige tur til Vyborg og Leningrad fylke i novem-
ber 2019. Endelig kunne vi sitte ved samme bord og prate 
sammen og jeg kunne fortelle min historie. Slik ble venn-
skapet vårt en realitet og jeg fikk tilbud om å være tolk.

Den 1. mars 2020 ble jeg offisielt ansatt som tolk i Stiftelsen 
Vårsol i Russland som drives av HTR i Norge. Men lite visste 
jeg da om at mars måned skulle bli en måned da pande-
mien skulle bryte ut over hele verden og at HTR skulle bli 
redningen for meg.  Pga. at alle mine oppdrag var basert 
på fremmøtetolking, som medførte reising, ble plutselig 
alle mine tolketurer kansellert og jeg satt uten inntekt. Men 
Guds øyne ser lengre frem enn våre egne. 

Selv om jeg ikke lenger kunne møte mine norske kontakter 
og organisasjoner som jeg jobbet sammen med, var det 
likevel mye arbeid som var på gang hos HTR og de trengte 
meg på hjemmekontoret og e-posten ble løsningen. For 
en timing Gud har! Jeg blir så ydmyk og så takknemlig for 
Guds omsorg for meg! Tenk at Han visste på forhånd at 
jeg måtte møte noen som kunne introdusere meg for Stif-
telsen slik at jeg kunne overleve og ha et arbeid selv under 
pandemien. Da den ene døren ble lukket pga. nedsteng-
ningen av samfunnet, åpnet det seg en helt annen dør 
som Gud flere måneder i forveien hadde planlagt å åpne 
for meg! Hvilken Gud vi har!

Om en snau måned blir det ett år siden jeg begynte som 
tolk i Stiftelsen og gjennom hele året visste jeg at jeg har 
et arbeid å gå til og en lønn som jeg kunne overleve på 
under pandemien. En stor takk til Gud og til dere kjære 
lesere som støtter det store og viktige arbeidet som drives 
i Russland av Stiftelsen. Jeg er så takknemlig for at jeg ble 
et levende vitnesbyrd for arbeidet som dere er en viktig 
del av! Gud velsigne dere alle!

Hilsen, Roman



  HJELP til Russland  37

Takk for støtten

BOKA «ANSATT I HIMMELEN» 
er en spennende bok om Steinar Harila sitt liv 
og virke. Boka er skrevet av Tor-Bjørn Nord-
gaard og koster kr. 248,- 

Alt som kommer inn ved salget går til 
hjelpearbeidet.

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

Her skriver Konstantin Tikhonov en spennende 
bok som gir innsikt i mange forhold som ikke 
er kjent for folk flest. Tema er hvordan russiske 
øyne ser på det arbeidet stiftelsen har drevet 
i Russland gjennom mange år. Boken koster 
kr. 248,- alt som kommer inn ved salget går til 
hjelpearbeidet. 

steinar@sharila.no
Tlf. 92267031

 «MANNEN SOM GÅR GJENNOM STENGTE 
DØRER»

FLI Eiendom AS
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Dersom du, ditt firma, lag, klubb eller forening har behov for å leie 
en slik buss kan Steinar Harila (steinar@sharila.no, tlf.92267031) 
eller Kjell Andersen (kjivand@gmail.com, tlf. 90890571) kontaktes.  

Stiftelsen har også en turistbuss til utleie. 
Bussen har 59 seter 
(+ guide- og sjåførsete).  
Samme kontaktpersoner gjelder for denne bussen.
Bussene er stasjonert i Kristiansand.

Kan dette være noe for deg?

Leie buss?
Hjelp til Russland har en kombibuss med 
25 seter og et stort lasterom.  
Denne bussen egner seg godt til å 
transportere f.eks. sykler og kajakker 
og til annen varetransport.

Hjelp til Russland sitt hovedlager er 
i Kristiansand
Adressen er Skibåsen 32, Sørlandsparken.

Lageret er åpent for mottak av varer torsdager kl.19-21.
Stengt i feriemåneden juli.
Takk til de mange som gjør en stor dugnadsinnsats med 
klargjøring av varer og lasting av trailere.

Turer 
TURER TIL RUSSLAND
Hjelpesendingsturer:
21. – 30. mai 2021 – utgår?
12. – 21. november 2021

TURER TIL ISRAEL
Bibelferie i Bibelens land
5. – 19. oktober 2021
Vi bor i Netanya
Reiseledere Alfhild og Steinar Harila
Se annonse annet sted i bladet

Mer info om turene:
Steinar Harila, tlf. 92 26 70 31
Steinar@sharila.no

Vi tar selvsagt forbehold om at 
grensene er åpne og at det er
forsvarlig å reise

Møter  
med Steinar Harila
9. – 18. april 2021 Møteuke  
i Vadsø og Vestre Jakobselv
11. – 15. august 2021 Møteuke  
Betania, Knarvik

Digitalt 
lotteri
Digitalt lotteri Torsdagklubben 
i Eiken HTR, på youtube
( søk på Eiken Bedehus ) 
Torsdag 29. april 2021 kl 20.00
Trekning av loddbok. 
Steinar Harila blir med.
Informasjon kommer på Facebook

Fest for HTR  
1. oktober - Åpent hus på 
Frikstad bedehus kl.17
Steinar Harila 80 år 
Gaver til stiftelsen
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Besøk vår 
gjenbruksbutikk, 
«Hjelp til Russland» 
i Jærvegen 506, 4352 Kleppe 

Her har vi et stort og variert vareutvalg til rimelige 
priser. Her kan du også levere inn klær, sko, 
sengetøy, håndklær, serviser, pyntegjenstander, 
«ting & tang» etc., som vi kan selge i butikken eller 
sende til Russland.

Har du lyst til å arbeide i et trivelig miljø, så trenger 
vi flere medarbeidere.
Kontakt Ingvar Skjetne: Ingvar.skjetne@gmail.com  
Tlf. 91144986

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-torsdag 11.00 – 16.00. 
Fredag-lørdag 11.00 – 15.00

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Offentlig gruppe

Bli gjerne medlem 
av gruppen

TAKK til alle medarbeidere i Norge.

TAKK til alle som ber. 

TAKK til alle trofaste givere.  

TAKK til alle som har basarer, møter,  

auksjoner og andre arrangementer for å 

skaffe penger til Hjelp til Russlands arbeid.  

Det er mange som har hatt jubileer av uli-

ke slag og har i den forbindelse sendt store 

pengegaver til stiftelsen.  Minnegaver ved 

begravelser utgjør også en vesentlig inntekt 

for Hjelp til Russland.  

TAKK til alle som har strikket sokker, 

gensere, skjerf, babytepper, luer m.m.  

TAKK til alle som har gitt klær og utstyr.

TAKK til dere som driver gjenbruksbutikk.

TAKK til våre sjåfører og dere som hjelper 

med pakking og lasting av varer.

Vi vil gjennom bladet takke alle dere som 

støtter arbeidet på forskjellige måter.

Det er dere som gjør det mulig å utføre 

dette store og omfattende hjelpearbeidet.

TakkTakk
Takk
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Returadresse: 
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand

Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, 
sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk istykker, 
å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. 

Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Jes.58,6-7

Vil du være med å bygge leiligheter 
for vanskeligstilte i Vyborg?

VIL DU VÆRE MED Å HJELPE?
Gaver mottas med takk til: «Hjelp til Russland» • Konto 3080.32.71530 • Vipps nr.: 59695

Ønsker du mer informasjon eller vil du melde adresseforandring,
Kontakt Steinar Harila, Sømslia 31, 4637 Kristiansand

steinar@sharila.no • Tlf. 92 26 70 31




